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Adunarea festivă a tineretului din Capitală 
consacrată celei de a 40-a aniversări 
a creării 0. T. C. și „Zilei tineretului 

din Republica Populară Romină“

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși și tovarășe,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trans
mite membrilor organizației revoluționare a tineretului, între
gii generații tinere din patria noastră, un S31ut fierbinte cu 
ocazia aniversării a 40 de ani de Ia crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a sărbătoririi „Zilei Tineretului din Republics 
Populară Romînă44. (Aplauze puternice)

Minunatul nostru tineret a participat cu elan la lupi3 
poporului pentru libertate și progres social, a adus o mare 
contribuție la toate bătăliile duse de partid, de clasa munci
toare din Romînia, la înfăptuirea tuturor victoriilor noastre.

In anii avîntului mișcării muncitorești din Romînia. Parti
dul Comunist a creat Uniunea Tineretului Comunist, 
în rîndurile sale partea cea mai înaintată, mai r—ftienti și 
mai combativă a tineretului. U.T.C.-ul a chemat masele de 
tineri să ia parte activă la lupta de eliberare a celor ce mun
cesc, Ia făurirea unei societăți mai bune și mai drepte.

înfruntând teroarea și închisorile regimului burgheee-HM- 
șieresc, dăruindu-se trup și suflet cauzei poporului muncitor, 
sacrificîndu-și chiar viața, mulți tineri comunali au irt.-aț ?€□- 
tru totdeauna, prin faptele lor, în istoria eroici a luptei revo
luționare din țara noastră. La chemarea partidului, tineretul 
a participat cu bărbăție, împreună cu masele largi ale poporu
lui, Ia înfăptuirea actului istoric de la 23 August, care a eli
berat pămîntul patriei de sub jugul fascist ; mii și mii de tineri 
au luptat în rîndurile forțelor patriotice și ale armatei pentru 
victoria finală asupra fascismului.

Tineretul muncitoresc, sătesc și studios s a avintat în iure
șul luptei revoluționare pentru infringerea reacțiunii și cuce
rirea puterii politice de către clasa muncitoare aliată cu țără
nimea muncitoare, a muncit plin de abnegație pentru vinde
carea rănilor războiului, făcînd să răsune văile și munții in 
epopeea tinerească a brigăzilor de muncă patriotică de la 
Agnita-Botorca, Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu.

Revoluția socialistă, epoca înfăptuirii marilor planuri ela
borate de partid pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, 
pentru înflorirea științei și culturii socialiste, au dat și mai 
mult elan energiei creatoare a tineretului. Atașamentul față de 
partid, dragostea fierbinte față de popor, dorința de a săvirși 
fapte mari spre binele patriei, optimismul și încrederea nestră
mutată în viitor — iată ce caracterizează tineretul țării noastre. 
(Aplauze)

Organizație revoluționară a întregului tineret din patria 
noastră, Uniunea Tineretului Muncitor, ținind sus steagul glo
rios de luptă al U.T.C.-ului, îndeplinește cu cinste sarcinile 
încredințate de partid, de educare și mobilizare a tineretului 
în opera de construire a socialismului. U.T3L și-a câștigat pe 
merit dragostea și prețuirea partidului și poporului nostru. 
(Aplauze)

Tovarăși,
Sărbătorim aniversarea împlinirii a 40 de ani de la crearea 

Uniunii Tineretului Comunist in plină desfășurare a luptei 
oamenilor muncii de la orașe și sate pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului.

Primăvara aceasta va rămîne scrisă cu litere nepieritoare 
în Cartea de Aur a poporului romîn. Pe întreg cuprinsul țării, 
la orașe și sate, socialismul a învins definitiv. (Aplauze furtu
noase) Această măreață victorie umple de bucurie și mîn- 
drie inimile tuturor oamenilor muncii, fie ei tineri sau vîrst- 
nici, reprezintă înfăptuirea celor mai înalte aspirații ale ma
selor muncitoare, întruchiparea idealurilor pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului.

Recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Sesiunea Extraordinară a Marii Adunări 
Naționale au făcut bilanțul minunatelor succese ale poporului 
nostru, stabilind sarcini corespunzătoare noii etape de dezvol
tare în care a intrat țara noastră. Toate acestea, dragi tovarăși, 
privesc nemijlocit și tineretul, chemat să săvirșească fapte 
mari, să-și dăruiască cu generozitate energia și talentul cauzei 
înfloririi patriei, bunăstării și fericirii poporului. (Aplauze;

Organizațiile U.T.M. trebuie să pregătească tineri construc
tori activi și conștienți ai socialismului, animați de patriotism 
socialist, de hotărirea de a pune în slujba patriei toată ener
gia și elanul tineresc, de a fi gata oricind să o apere la nevoie.

Dezvoltarea impetuoasă a industriei noastre socialiste pune 
în fața tineretului muncitoresc sarcina de cinste de a-și însuși 
cu pasiune comunistă tehnica nouă, de a lupta cu perseverență, 
alături de muncitorii vîrstnici, invățind de la ei, pentru pro
movarea a tot ceea ce este înaintat în producție. Un cîmp 
vast de activitate creatoare se deschide tineretului nostru de 
la sate, care este chemat să muncească cu hărnicie pentru con
solidarea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole 
colective și întărirea tuturor unităților socialiste din agricul
tură. Tinerii au datoria să-și ridice necontenit nivelul cunoș
tințelor agrotehnice, să aplice în producție cele mai noi cuce
riri ale științei, să muncească într-un mod nou, corespunzător 
cerințelor marii agriculturi socialiste.

Partidul și guvernul au deschis în fața tineretului nostru 
posibilitatea de a cuceri cele mai înalte culmi ale științei, de 
a-și îndeplini visurile cele mai cutezătoare. Este o adevărată 
bucurie să înveți în orînduirea noastră socialistă, care creează 
asemenea posibilități pe care nici nu le poate visa tineretul din 
țările capitaliste.

Elevii și studenții, studiind cu conștiinciozitate, trebuie să 
se pregătească pentru a deveni muncitori și intelectuali cu o 
înaltă calificare, capabili să rezolve problemele complexe ale 
construcției economice și culturale, să-și aducă contribuția 
activă acolo unde vor fi trimiși să muncească, în fabrici, mine, 
pe șantiere, în agricultură, in instituțiile de artă și cultură. 
Cadrelor didactice, organizațiilor U.T.M. și de pionieri le revine 
o mare răspundere în pregătirea temeinică a tineretului din

y 
școli și institute de învățămînt superior, în îmbinarea strinsă 
a studiului teoretic cu practica, în educarea tinerilor în spiri
tul dragostei față de muncă, dezvoltîndu-le dorința de a lucra 
nemijlocit in producție, acolo unde se făuresc bunurile mate
riale ale societății. (Aplauze)

Ut“miștii, toți tinerii trebuie să fie oameni de voință și 
caracter, cinstiți și modești, pregătiți să lupte cu orice greu
tăți, prezenți mereu acolo unde se hotărăște îndeplinirea sarci
nilor. intransigenți față de concepțiile înapoiate, față de orice 
manifestare a ideologiei burgheze. ;

Tovarăși,
în competiția dintre socialism și capitalism pe plan mon

dial socialismul se afirmă tot mai mult ca factor hotărîtor al 
dezvoltării istorice, cucerind inimile și mințile milioanelor de 
cameni de pretutindeni. Creșterea continuă a forțelor păcii și 
weialrimnlni creează tot mai multe posibilități pentru preîn- 
timpitiirea războiului, pentru înseninarea orizontului vieții 
iaternațâoBale și dezvoltarea colaborării pașnice între state.

Tineretul reprezintă un detașament puternic al luptei pen
tru triumful cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Dorința cea mai arzătoare a tinerei generații, care a dat 
întotdeauna in războaie cel mai greu tribut de sînge, este de 
a împiedica o conflagrație termonucleară, de a instaura o pace 
trainică pe pămiat.

însuflețit de principiile coexistenței pașnice, tineretul țării 
noastre aduce, alături de tinerii de pe toate meridianele pămîn- 
tului, o contribuție importantă la triumful cauzei păcii și prie
teniei între popoare. Uniunea Tineretului Muncitor, în strinsă 
și frățească prietenie cu tineretul Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări socialiste, militează neobosit pentru întărirea conti
nuă a colaborării internaționale cu tinerii din toată lumea în 
lupta pentru zădărnicirea războiului, pentru lărgirea și conso
lidarea marelui front mondial al păcii. (Aplauze prelungite)

Dragi tovarăși, tineri și tinere,
Uniunea Tineretului Muncitor a fost decorată prin hotă

rirea conducerii de partid și de stat cu ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romine" cl. I, ca semn de înaltă prețuire a 
contribuției aduse la lupta revoluționară a oamenilor muncii, 
la opera de făurire a orinduirii socialiste.

De acum înainte, această distincție va străluci pe drapelul 
roșu al Uniunii Tineretului 31 unei tor, simbolizând patriotismul 
fără margini al tineretului nostru, crescut cu dragoste și grijă 
părintească de partid și de clasa muncitoare. (Aplauze furtu
noase)

De asemenea, au fost decorați cu ordine și medalii un mare 
număr de activiști ai U.T.M.-ului care s-au distins în activita
tea lor. Tuturor le urăm spor la muncă și noi succese ! 
(Aplauze)

Fiți demni de această cinstire, imbold pentru a munci cu 
și mai mult elan, cu pasiune tinerească, pentru cea mai fru
moasă și mai nobilă cauză din cite a cunoscut vreodată ome
nirea — triumful socialismului și comunismului, al păcii și 
frăției între popoare. (Aplauze)

Pentru a-și îndeplini marile sarcini ce-i revin, ca ajutor de 
nădejde al partidului în educarea și mobilizarea tineretului la 
opera de desăvîrșire a construirii socialismului, Uniunea Tine
retului Muncitor trebuie să-și lărgească rîndurile cu cei mai 
buni tineri de la orașe și sate, să ridice pe o treaptă mai înaltă 
întreaga sa muncă politică și organizatorică în rîndttrile celor 
mai largi mase de tineret.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn își 
exprimă convingerea că Uniunea Tineretului Muncitor se va 
dovedi și de aici înainte la înălțimea glorioaselor sale tradiții 
revoluționare, că din rîndurile sale se vor ridica mii și mii de 
tineri demni de a primi înaltul titlu de membri ai partidului. 
(Aplauze) Tineretul va înscrie noi și noi pagini eroice în lupta 
întregului popor pentru triumful politicii partidului, pentru 
desăvirșirea construirii socialismului și trecerea treptată la co
munism. (Aplauze)

Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor și întregul tineret 
al patriei noastre ! (Aplauze prelungite)

Trăiască inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor, con
ducătorul înțelept și încercat al întregului popor în lupta pen
tru victoria deplină a socialismului — Partidul Muncitoresc 
Romîn :

(întreaga asistență în picioare 
dehmo

In sala Palatului R. P. Ro
mine a avut loc, miercuri di
mineața. adunarea festivă a 
tineretului din Capitală, con
sacrată celei de-a 40-a aniver
sări a creării Uniunii Tinere
tului Comunist din Romînia și 
Zilei tineretului din R. P. Ro
mînă.

Pe fundalul scenei se afla 
un mare medalion cu portre
tele celor trei dascăli ai pro
letariatului mondial — Marx, 
Engels și Lenin — încadrat de 
drapele și de datele festive 
1922—1962.

ovaționează și aplaudă în-

Proletari din toate țările, unițivă!

Ricinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Conferirea ordinului
9?Steaua Republicii Populare Romine"

DECRET
Pentru contribuție adusă în opera de construire a 

socialismului în Republica Populară Romînă, cu prile
jul împlinirii a 40 de ani de la întemeierea Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine 
decretează:

Art. unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine” clasa I Uniunii Tineretului Muncitor.

Președintele Consiliului de Stat. 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

PALATULUI R. P. ROMINE
Intrarea tn sală a conducă

torilor partidului și guvernu
lui a fost salutată cu aplauze 
puternice și ovații.

In prezidiu au luat loc to
varășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec. Mihai Dalea, Virgil Tro- 
fin. prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., secretari și membri ai

Biroului C.C. 
mii secretari 
orășenesc București și ai co
mitetelor regionale V.T.M., ti
neri fruntași in producție, 
studenți.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al PM.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cul
turi, mii de tineri.

al V.T.M., pri- 
ai Comitetului

Se intonează Imnul de Stat 
al R. P. Romine.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Virgil Trofin.

S-a dat apoi citire Decretu
lui prin care Consiliul de Stat 
conferă Uniunii Tineretului 
Muncitor Ordinul „Steaua 
R. P. Romine" clasa I, pentru 
contribuție adusă în opera de 
construire a socialismului în 
patria noastră, cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de la în-

(Continuare în pag. a 3-a)
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COMITETULUI CENTRAI 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-OEJ
Exprimînd sentimentele în

tregului tineret al patriei, noi, 
participanții la adunarea fe
stivă organizată cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și al sărbătoririi 
„Zilei tineretului din Repu
blica Populară Romînă”, adu
cem Partidului Muncitoresc 
Romîn, Comitetului său Cen
tral, mulțumirea și recunoș
tința noastră fierbinte pentru 
grija cu care a înconjurat în
totdeauna tineretul, pentru 
vremurile mărețe și fericite 
pe care le trăim, pentru mi
nunatele perspective de viitor 
ce ne sînt deschise.

Făurind în primăvara anu
lui 1922 Uniunea Tineretului 
Comunist — ca ajutor credin
cios al său în mobilizarea ti
neretului la marile lupte pen
tru fericirea poporului, pentru 
libertatea patriei, pentru so
cialism, partidul a dat tinerei 
generații un program concret 
de luptă și muncă, un ideal 
înalt căruia să-și consacre în
treaga sa energie, entuziasmul 
și hărnicia sa.

în cei patruzeci de ani care 
au trecut de la înființarea sa, 
organizația comunistă de tine
ret s-a călit și și-a lărgit rîn
durile în focul luptelor revo
luționare, sub conducerea per
manentă și părintească a 
partidului.

Steagul de luptă al Uniunii 
Tineretului Comunist este 
purtat astăzi de Uniunea Ti
neretului Muncitor — organi
zația revoluționară de masă a 
tineretului din Republica 
Populară Romînă, care cu
prinde în rîndurile sale peste 
2.100.000 de tineri. Nimic nu 
înaripează mai mult gîndurile 
celor care au pășit în viață 
în anii însoriți de după 23 
August decît planurile pe care 
le făurește partidul, spre bi
nele și înflorirea patriei noas
tre, spre fericirea poporului 
nțuncitor. în această zi de 
sărbătoare raportăm partidu
lui ca milioane de tineri din 
uzine, de pe șantiere, de pe 
ogoare, din școli și facultăți, 
pătrunși de devotament nețăr
murit față de cauza socialis
mului, însuflețiți de dragoste 
fierbinte fața de patria lor li
beră, participă cu entuziasm 
la înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare a economiei și cul
turii socialiste. Peste 470.000 
de tineri muncitori, ingineri 
și tehnicieni participă la în
trecerea socialistă, dovedin- 
du-se gospodari harnici și 
pricepuți la locurile lor de 
muncă, entuziaști promotori 
ai noului. Tineretul satelor 
noastre a sprijinit înfăptuirea 
operei de colectivizare a agri
culturii — măreață izbîndă a 
politicii leniniste a partidului 
nostru — și muncește cu hăr
nicie pentru întărirea gospo
dăriilor agricole colective. Ele
vii și studenții își însușesc 
temeinic știința, tehnica și 
cultura înaintată. Prin munca 
patriotică a tinerilor care vin 
cu însuflețire la lucru pe șan
tierele de construcții, în agri
cultură, la înfrumusețarea 
orașelor și satelor, numai în 
ultimul an au fost aduse pa
triei economii de peste 
350.000.000 de lei.

Sărbătorirea aniversării 
U.T.C. și a Zilei tineretului 
este pentru tînăra generație

un prilej solemn de reafirma
re a hotărîrii sale de a-și în
china și pe viitor toate forțele 
și cunoștințele sale luptei 
pentru îndeplinirea istoricelor 
sarcini trasate de Congresul 
al III-lea al partidului. Pro
gramul elaborat de partid în 
vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste și trecerii trep
tate la construirea comunis
mului este însuși programul 
minunat al vieții noastre. Ne 
angajăm în fața partidului ca 
în uzine, fabrici, pe șantiere 
să participăm cu și mai mult 
elan la întrecerea socialistă, 
să sporim aportul nostru la 
realizarea și depășirea planu
lui de șase ani, la creșterea 
continuă a producției și pro
ductivității muncii, la îmbu
nătățirea calității produselor, 
la realizarea de economii. La 
sate, luptînd pentru îndepli
nirea programului de măsuri 
elaborat de Plenara C.C. al 
P.M.R. și de către Sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, vom munci neobo- 
siți pentru consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriilor colective, ne vom 
însuși temeinic știința agri
colă pentru a smulge pămîn- 
tului roade tot mai bogate. In 
școli și facultăți ne vom în
suși cunoștințe cît mai temei
nice, strîns legate de practi
că, de necesitățile economiei și 
culturii noastre socialiste, 
pentru ca după absolvirea 
școlilor și facultăților să în
deplinim cu cinste sarcinile 
ce ne vor reveni, muncind 
sicolo unde patria ne-o va 
cere.

Noi, tinerii muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi și stu
denți, ne angajăm în fața Co
mitetului Central al partidu
lui să muncim fără răgaz 
pentru a ne însuși temeinic 
învățătura marxist-lenînistă, 
politica partidului nostru, 
înalta ținută morală comu
nistă. Organizațiile Uniunii 
Tineretului Muncitor vor edu
ca tineretul în spiritul tradi
țiilor glorioase de luptă ale 
poporului muncitor, ale clasei 
muncitoare, condusă de partid, 
pentru continua întărire a 
unității tineretului în jurul 
partidului, a unității și disci
plinei de organizație, vor sădi 
în inimile tineretului dragos
tea fierbinte față de patria 
noastră socialistă, sentimentele 
nobile ale internaționalismu
lui proletar, respectul față de 
muncă, setea de știință și cul
tură.

Generația căreia îi aparți
nem va avea fericirea de a 
participa la construirea în 
patria noastră a celei mai 
înaintate și mai drepte orîn- 
duiri sociale, de a munci și 
trăi în comunism. Idealul a- 
cesta înălțător ne umple ini
mile de bucurie. Vom face 
totul pentru a ne arăta demni 
de glorioasele tradiții ale 
Uniunii Tineretului Comunist, 
de a purta cu cinste titlul de 
ostași ai partidului, de a păși 
mereu înainte alături de în
tregul popor, sub steagul de 
luptă al partidului nostru 
drag.

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, conducător în
cercat al poporului nostru, 
Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost subliniat cu îndelungi aplauze gi ovajii, Foto : AGERPRES



Viața de organizație

Adunările generale
■ - - —în sistemul muncii noastre

Sub îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid, or
ganizațiile U.T.M. din secțiile 
Combinatului Siderurgic Hu
nedoara au pîștigat o bună 
experiență în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor ge
nerale U.T.M. Ele devin, tot 
mai interesante, tot mai edu
cative, crește tot mai mult 
rolul lor în mobilizarea tu- 
turor tinerilor la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor secții
lor în <sare lucrează. Adunări
le generale U.T.M. sînt aș
teptate cu nerăbdare de că
tre tinerii siderurgiști pentru 
că în ele se dezbat probleme 
yariate și deosebit de intere
sante, legate de viața și preo
cupările -»- • - -
tinerilor 
producției 
fara ei. Sînt semnificative în 
această privință doar cîteva 
exemple de probleme care ală
turi de altele au constituit or
dinea de zi a numeroase adu
nări generale U.T.M. din ulti
ma vreme. Tinerii din organi
zația nr. 2 de la bluming 1000 
s-au întîlnit cu un activist de 
partid care le-a vorbit despre 
trecutul de luptă a partidului 
nostru, despre politica P.M.R. 
de construire a socialismului 
în patria noastră. Tinerilor din 
secția alimentarea O.S.M., un 
alt membru de partid le-a 
vorbit despre cea de a 40-a a- 
niversare a U.T.C., despre con
tribuția tineretului la înfăp
tuirea politicii partidului nos
tru, despre condițiile minu
nate de viață și de muncă 
create de partid tuturor tine
rilor. Cei din organizația nr. 
2 de la uzina cocso-chimică au 
discutat despre trăsăturile mo
rale ale omului de tip nou, cei 
de la mecanică despre dragos
te și prietenie etc.

Aproape în fiecare organiza
ție de bază U.T.M. au fost or
ganizate adunări generale în 
care s-a discutat pe larg des
pre contribuția pe care și-o 
aduc tinerii la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de pro
ducție, despre participarea lor 
la întrecerea socialistă. Ase
menea adunări au avut loc în 
organizația U.T.M. de la 
O.S.M. nr. 2, în cele de la fur
nale, laminorul de 800 mm etc. 
Să ne oprim însă asupra uneia 
dintre ele și anume cea care 
a avut loc recent la laminorul 
de 650 mm în organizația 
U.T.M. din schimbul „C". Ti
nerii de aici cunoșteau că, 
printre altele colectivul secției 
lor s-a angajat să reducă pro
centul de rebuturi sub cel ad
mis cu 2 la sută și să econo
misească 3700 tone de metale 
în valoare de 5.700.000 lei. Fie
care tînăr era hotărît să-și a- 
ducă întreaga sa contribuție la 
îndeplinirea acestor angaja
mente, IXar pentru aoeasta.,ei1V la intrarea materialului în.cEf 
trebuiau să discuta pe-larg în—<■” libru etc. în felul acesta lec- 
tr-o adunare generală ij.T.M. 
despre felul în care își vor or
ganiza munca de aci înainte, 
pentru ca într-adevăr contri
buția lor în producție să fie 
cît mai substanțială. Pe de 
altă parte, comuniștii din sec
ția respectivă lansaseră iniția
tiva „laminarea tuturor profi-

de zi cu 
atît

cit
în
Și

zi ale 
timpul 
în a-

lelor la toleranțe negative", 
inițiativă care are un rol ho- 
tărîtor în economisirea celor 
3700 tone metal. Or, mulți ti
neri din secție nu cunoșteau 
în suficientă măsură conținu
tul acestei inițiative, căile de 
aplicare a ei. Iată de ce, îp 
urma consultării masei de ti
neri, biroul organizației 
U.T.M. — secretar Papoy Eme- 
ric — a ajuns la concluzia că 
este necesar ca !ntr-o adunare 
generală U.TJd. să se discute 
despre participarea tinerilor 
din schimb la îmbunătățirea 
calității laminatelor și la apli
carea la toate liniile de lami
nar? a inițiativei „laminarea 
la toleranțe negative". Adu
narea generală trebuia pregă
tită cu multă atenție. Biroul 
organizației de bază U.T.M. a 
cerut ajutorul comitetului or
ganizației de bază U.T.M. pe 
secție, apoi sfatul organizației 
de partid. Era necesară întoc
mirea unui referat bine docu
mentat. în acest scop a fost 
constituit un colectiv format 
din tineri ingineri și tehnicieni 
în frunte cu inginerul Sauca 
Vasile.

Colectivul acesta a reușit să 
prezinte un referat bine docu
mentat despre cauzele care 
duc la rebutarea unor lami
nate, despre efectul lor nega
tiv asupra prețului de cost al 
laminatelor, despre căile de 
reducere a acestor rebuturi. 
Referatul a vorbit apoi cuprin
zător despre importanța eco
nomisirii metalului, a lămurit 
conținutul inițiativei „lamina
rea la toleranțe negative a tu
turor profilelor" și cum pot 
contribui tinerii la extinderea 
inițiativei la toate liniile de 
laminare. Foarte mulți tineri 
au luat parte la discuții. 
Aproape toți au fost de pă
rere că ridicarea permanentă 
a calificării trebuie să consti
tuie o preocupare de fiecare 
zi a tuturor tinerilor utemiști 
sau neutemiștî.

— în secția noastră sînt 9 
cursuri de ridicare a calificării, 
adică pentru fiecare meserie 
în parte — cuptorar, lamino- 
rist, electrician, lăcătuș etc. — 
spunea utemistul Miron Na- 
grilă. în ele sînt cuprinși 513 
tineri. Lecțiile predate de că
tre inginerii din secție sînt 
interesante, strîns legate de 
munca și sarcinile noastre, dar 
este necesar ca ele să aibă un 
caracter practic mai pronun
țat. O bună parte din aceste 
lecții pot fi predate în fața 
agregatelor unde lucrăm, să ni 
se arate concret ce înseamnă 
o deplasare axială a unui ci
lindru în timpul funcționării, 
ce înseamnă strîngerea corec
tă sau incorectă a fălcilor de

schimburi, iar postul- utemist 
de control să fie operativ in 
oglindirea diferitelor aspecte 
din lupta tinerilor pentru îm
bunătățirea calității laminate
lor. în urma fructuoaselor dis
cuții, adunarea generală a a- 
doptat notărîrea de a mobiliza 
pe toți tinerii din schimbul 
„C" la întrecerea socialistă ale 
cărei obiective principale sînt 
îmbunătățirea calității lamina
telor, mărirea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, economisirea metalului 
etc.

Este important de subliniat 
faptul 
U.TJL 
avut loc și în celelalte organi
zații de bază U.T.M. din 
schimburile „Afc și ..B44 și, fără 
îndoială, contribuția tinerilor 
din această secție la înfăptui
rea sarcinilor și angajamente
lor întregului colectiv de mun
citori crește de pe o zi pe alta. 
Vorbind despre faptul că de la 
începutul anului și pînă în pre
zent în această secție a fost 
redus procentul de rebuturi cu 
aproape 3 la sută sub cel ad
mis, câ s-au economisit aproa
pe 500 tone de metal etc., tre
buie neapărat să remarcăm 
contribuția tuturor tinerilor la 
obținerea acestor rezultate.

că adunări generale 
cu conținut similar au

ANGHEL RADULESCU 
secretar al comitetului U.TJA. 

din Combinatul Siderurgic 
Hunedoara

țiile ar fi cu mult mai ușor a- 
similate.

Alft tineri au propus apoi să 
se extindă experiența valoroa
să a unor tineri în aplicarea 
inițiativei „laminare la tole
ranțe negative", să se lărgeas
că colaborarea dintre cele trei 
organizații de bază U.T.M. de

Utemisla Rozalia Brenciu, care lucrează la laboratorul central al 
Uzinelor de fraqtoare din Brașov, este mult apreciată în seefie 
pentru buna sa calificare și atenjia de care dă dovadă în pro

ducție.
Foto: N. STELORIAN

Halele de automotoare C.F.R. 
din Arad. In jurul aufomotoareloi 
un grup de tineri lucrează de 
zor, Mîinile le umblă fără astim- 
păr, controlează mulțimea de pie
se, ascultă cu încordare „pulsul" 
motoarelor.

Aceasta este echipa de revizie 
al cărei responsabil este utemis- 
tuf Teodor Bonca, una dintre cele 
mai bune echipe de reparații din 
depou.

Nu-i chiar așa de ușor sa te 
întreci cu inimoșii muncitori din 
secție. Aceasta o știe fiecare mon- 
tor. Mai în toate consfătuirile

O echipă
de producție membrii echipei lui 
Bonca și-au luat angajamente care 
au stîrnit entuziasmul tuturor. Și 
aceste angajamente n-au rămas 
niciodată vorbe goale, lată un 
fapt. Nu de mult s-a pus pro
blema instalării de noi calorifere 
în hala nouă fi, în plus, trebu
iau revizuite și două automotoare. 
Echipa s-a angajat să execute ea 
aceste lucrări. Și-au organizat bine 
munca și, lucrînd cu hărnicia 
care-i caracterizează, nu numai că 
și-au respectat angajamentul dar 
în loc de două automotoare, au 
revizuit patru. Patru automotoare 
din care două au fost redate mai

Cei din clasa
a Xl-a

Ca să îndrăgești o meserie trebuie să o cunoști temeinic. La Școala profesională de ucenici 
„Semănătoarea44 din Capitală se pregătesc cadre tinere de nădejde pentru industrie. în fotografie : 
un moment de la ora de practică Utemiștii Pizmac Ion, Ștefan Gheorghe și Fătu Vasile, viitori 
lăcătuși montori, calculează cu minuțiozitate reperele piesei ce le-a fost dată spre confecționare. 

Meseria lor cere multă precizie și pricepere
(Foto: AGERPRES)

Declarațiile unor participant
de peste
Așadar, cea de-a XV-a ediție 

a Turneului U.E.F.A., găzduit de 
țara noastră a luat sfîrșit. Vizi
tatorii străini poartă plăcute a- 
mintiri in legătură cn această 
importantă competiție, la star
tul căreia au fost prezente nu 
mai puțin de 19 reprezentative. 
Cîțiva dintre oaspeți ne-au îm
părtășit cu amabilitate părerile 
lor despre Turneu, despre tot ce 
le-a reținut atenția în timpul șe
derii lor în țara noastră.-

Marcel Boit, arbitra france» : 
^Evident, echipa Ronuaiei a foot 
cea mai valoroasă. Totodată, re
velația turneului. Mai mult de
cît formația Turciei care a cîș- 
ligat peria de la Constanța. în 
compania unor echipe ca cele ale 
Spaniei, Ungariei și Franței... 
Pentru că fotbaliștii romîni, de 
la acel 0—2 cît era la un mo
ment dat în primul joc al lor cu 
belgienii au reușit, la capătul 
unui adevărat tur de forță, per
formanța maximă : cucerirea 
trofeului. Calde felicitări jucăto
rilor și antrenorilor romîni care 
își văd astfel încununate efor
turile. în încheiere, o mărturisi
re de ordin... sentimental. Am 
rămas îneîntat de amabilitatea 
cu care am fost înconjurat, de 
cele văzute în Romînia. Aveți o 
țară minunată și o capitală cum 
sînt puține pe glob”.

Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A. : ..Agreabilă revederea 
Romînîei după aproape patru 
ani... în primul rînd, prin nou
tatea peisajului urbanistic al 
frumoasei dv. capitale — la pre-

SCURTE ȘTIRI
• In orașul Willemstad, capita

la insulei Curacao, situată la 60 
mile nord-vest de coastele Vene- 
zuelei, s-a deschis în seara zilei 
de 1 mai turneul candidaților la 
titlul mondial de șah. La această 
mare întrecere a celor mai buni 
șahiști din lume participă 5 mari 
maeștri sovietici: M. Tai, fost 
campion mondial, P. Keres, T. Pe
trosian, £. Gheller, V. Korcinoi, 
marele maestru cehoslovac M. Fi
lip și marii maeștri americani 
R. Fischer și P. Benko. Turneul se 
desfășoară în 28 de ture, fiecare 
participant urmînd să susțină cite 
4 partide cu toți ceilalți.

Prima rundă a turneului progra
mează următoarele partide : Kor
cinoi—Gheller ; Petrosian—Tal ;
Keres—Filip ; Benko—Fischer.

• Comitetul de organizare a 
Olimpiadei de la Tokio din 1964 a 
definitivat programul de desfășu
rare a întrecerilor olimpice. Aces
tea vor avea loc între 9 și 24 oc
tombrie. In cadrul celei de-a 18-a 
edilii a JO se vor desfășura com
petiții la 20 de discipline sporti
ve : atletism, baschet, box, cano
taj academic, caiac-canoe, ciclism, 
călărie, iotbal, gimnastică, halte
re, hochei pe iarbă, judo, lupte, 
natafie, polo pe apă, pentatlon 
modern, scrimă, tir, voleibal și 
yahting.

de fruntași
repede circulației decît era pre
văzut. Cit despre calitate, ce să 
mai vorbim. Reparațiile s-au dove
dit a fi făcute cu multă grijă și 
simț de răspundere. Buni gospo
dari, membrii acestei echipe știu 
să folosească cu pricepere ma
terialele și piesele cu care lu
crează : segmenți, supape, cabluri 
de oțel — la accelerație și selec
tor, bolțuri de pistoane și multe 
altele care, controlate și reparate 
cu grijă mai pot fi folosite, reali- 
zîndu-se astfel economii de 1000- 
1200 lei, în fiecare lună.

Echipa se bucură de sprijin 
permanent din partea tovarășului

hotare la Turneul U.E.F.A.
ale 

țospi- 
care 

șede-

tențiile marilor metropole 
lumii. Apoi, prin spiritul 
talier al poporului romîu 
ne-a făcut atît de plăcută 
rea pe aceste meleaguri. Gazdele 
au și meritul de a fi întrecut cu 
mult, tot ce au realizat, în a- 
ceastă privință, organizatorii e- 
dițiilor precedente ale Turneu
lui. Cu referire la întrecerile Ân 
sine — numai cuvinte de laudă, 
în plus, observația câ prezența 
echipei Romînîei pe locul I (Con
stituie o autentici surpriză. E- 
chipa R—ÎTiiei. prin vivacitatea 
ei — care • rențit să remonteze 
extraordinar ! «— va figura la 
loc de onoare in istoria competi
ției”^

Billi Wright, antrenorul echi
pei engleze: „M-a incîntat tot 
ce am văzut în Romînia. Mai în- 
tîi Ploieștiul, orașul „aurului ne
gru” cum îl denumiți sugestiv 
dv. Este o așezare cu frumoase 
tradiții sportive, cu un public 
entuziast și obiectiv. Bucureștiul? 
Despre el știam foarte puțin. în 
orice caz, nu mi j-am imaginat 
Ia proporțiile reale pe care le 
are. Este impresionant să vezi 
cum un oraș cu o prezență isto
rică doar de cîteva secole a reu
șit să-și schimbe aproape inte
gral, înfățișarea, doar în cîțiva 
ani și să devină una din capita
lele cele mai agreabile ale glo
bului. Despre competiție, regre» 
tul că ,n-3m putut arăta, noi en- 
glejii, mai mult. Cauzele se cu
nosc așa că... Oricum, organiza
rea acestui turneu a fost irepro
șabilă și sînt (convins că romînii 
pot face față cu succes și altor

competiții de asemenea amploa
re'.

Serghei Alimov, arbitru sovie
tic : „Prin urmare romînii s-au 
revanșat cu brio ! Vreau să (spun 
ci de data aceasta, n-au mai ra
tat prilejul de a termina pe locul 
I, așa cum s-a întîmplat în edi
ția de la Viena a Turneului. 
Succesul tinerilor fotbaliști ro
mîni este deplin meritat. Au 
practicat un fotbal de certă ca
litate care a satisfăcut exigențele 
majorității specialiștilor. Mă re
fer mai ales 1a partidele susți
nute în compania fotbaliștilor 
din R. F. Germană, Turcia și 
R.P.F. Iugoslavi*. în alt* ordine 
de idei, țin m remarc organiza
rea excelentă asigurată Turneu
lui și eforturile depuse de gaz
de pentru a ne face șederea cît 
mai plăcută într-o țară care te 
obligă să-i admiri oamenii, prin 
felul lor apropiat de a fi și pei
sajele, nespus de pitorești”.

Lo Brunt, președintele comi
siei de juniori a U.E.F.A.-: „Per
sonal sînt extrem de mulțumit 
de felul cum s-a desfășurat ac
tuala ediție a Turneului. O spun 
fără nici o reticență : m-a satis
făcut totul, echipele, care au 
luptat din răsputeri pentru vic
torie, gazdele în grija lor de a 
răspunde cu promptitudine ori de 
cîte <ori s-au ivit probleme. Com
petiția s-a ridicat 
loare tehnică, Ia 

mai reușite ediții 
în sfîrșit, aș mai 

gat ceva: m-aș referi mai pu
țin la competiție, și

la o bună va- 
nivelul celor 

ale turneelor, 
avea de adău-

mai mult la

spiritul de prietenie care a dom
nit tot timpul, la atmosfera săr
bătorească statornicită în zilele 
întrecerilor. Partea a doua a 
Turneului, cu șederea noastră în 
București a fost îndeosebi și cea 
mai plăcută. în această privință 
nu există superlativ care să ilus
treze frumusețea orașului, viața 
sa intensă, transformarea sa 
uluitoare, rod al muncii creatoa
re, entuziaste a unui popor har
nic și simpatic.

antrenorul e- 
,.An pierdut 
Nu ne pare 

buni. Au re

Rada D jur etici, 
chip ei iugoslave : 
în fața xominiler. 
rău : au fost mai 
zolvat într-un mod mai simplu,
situațiile dificile prin care au 
trecut. E drept» puține. La 1—0 
pentru noi, n-am avut totuși 
certitudinea în victorie, pentru 
că fotbaliștii noștri, buni tehni
cieni au jucat prea lent, au abu
zat de dribling, au folosit — în 
general — mijloace de luptă vul
nerabile în fața unui adversar 
care, deși mai puțin tehnic ne-a 
dezorganizat jocul printr-un 
ritm irezistibil, printr-o putere 
de luptă inepuizabilă. Mi-au plă
cut mai ales Dumitriu, Jarnai- 
schi, Matei și excepționalul Su- 
ciu, căruia îi prevăd un frumos 
viitor”.

Adolescenții aceștia care au 
uitat pentru cineva minute că 
sini într-o clasă și se imagi
nează calculind parcă cifrele 
unui vast proiect de șantier, se 
pregătesc pentru examenul de 
maturitate.^ Șantierul acesta 
este, în mod simbolic, viitorul 
lor. 42 de elevi... Cite începu
turi de biografie se conturea
ză aici, în clasa a Xl-a reală 
a Școlii medii „Emil Racoviță" 
din Cluj 2 Cîte visuri, idealuri 
și pasiuni nu s-au născut în 
aceste bănci anonime... ? Stri
gați în ordine catalogul, între
bați pe fiecare elev în parte 
ce profesiune și-a ales și veți 
primi răspunsuri clare, hotă- 
rîte. Mulți vor merge în școli 
tehnice sau direct în produc
ție, își vor continua studiile 
acum sau după câtva timp de 
muncă în fabrici, în uzine, gos
podării agricole colective.

Bălănescu Maria, vă va răs
punde că vrea să urmeze elec
trotehnica...

— îmi place matematica — 
va adăuga ea — și mă atrage 
munca practică, de utilitate 
directă în industrie... Bălănescu 
Maria câștigă de 4 ani la rînd 
Olimpiada de matematică și 
Știe pe de rost zeci de for
mule și ecuații, rezolvă în 
memorie, cu o precizie de ad
mirat, probleme complicate de 
matematică superioară... Și 
totuși, ca să ajungă la hotă- 
rîrea de a se pregăti pentru 
electrotehnică a renunțat la o 
năzuință mai veche, aceea de 
a studia conservatorul...

Dascăl Hortensia, îndrăgosti
tă de chimie, s-a gîndit la în
ceput să urmeze farmacia. Dar 
în fața atâtor noi combinate 
chimice ; la Borzești, Onești, la 
Făgăraș, Tirnăveni, Săvinești 
etc., a hotărît să se pregă
tească pentru Facultatea de 
chimie industrială de la Bucu
rești. Fărăgan Angela, o fată 
mărunțică, dar foarte energi
că, împărtășește aceeași pasiu
ne. Numai că în cadrul Facul
tății de chimie industrială ea 
ar vrea să studieze „masele 
plastice".

Vasile Crișan, fiu de colec
tiviști, vrea să studieze agro
nomia. De ce ? Foarte simplu 1 
l-a plăcut întotdeauna munca 
în câmp, i-a plăcut să lucreze 
în pepiniera pomicolă a colec
tivei, să altoiască pomi, sa stu
dieze darwinismul etc. Pasiu
nea lui e susținută cu căldură 
de profesoara Olimpia Comșa, 
de la care a învățat să pri
vească mai adine tainele na
turii. Crișan Vasile se va în
toarce peste cîțiva ani în sa
tul lui ca inginer agronom. 
Georgescu Mihai are numai 
calificative de 10. H plac toate 
materiile în aceeași măsură, 
dar și el vrea să devină ingi
ner... Cu toate acestea, la faza 
pe regiune a Olimpiadei de 
limba și literatura romînă a 
luat locul I. iar la concursul 
..Drumeții veseli**, oroanizat a- 
•nul trecut la Cluj, a ocupat, de 
asemenea, primul loc... Omul 
de tip nou, trebuie să fie 
un om cu o variată gamă de 
preocupări, multilateral dez
voltat. îndrăgostit nu mtmai 
de profesiunea aleasă dar și de 
cultură si artă... Georgescu 
știe acest lucru si se strădu
iește să devină un astfel de 
om...

Campionul național de înot 
la juniori. Horvath Vasile, care 
abia împlinește 17 ani, se pre
gătește pentru Facultatea de 
electronică. Fruntaș în sporiși 
la învățătură, Horvath știe să

îmbine armonios pasiunile lui, 
să se pregătească cu conștiin
ciozitate pentru viitoarele 
„examene de maturitate" în 
sport și în școală.

Pasiuni, pasiuni, pasiuni... 
Aici se vorbește de viitor cu o 
certitudine care te emoționea
ză. Tinerii aceștia își proiec
tează visele cu precizia ecua
țiilor pe care le rezolvă în a- 
ceastă oră de matematică. Ora 
aceasta este una din etapele 
pregătirii pentru examenul de 
maturitate și pentru viață. Dar 
pînă vor ajunge la aceste exa
mene ei au fost deja chemați 
de nenumărate ori să rezolve 
cu maturitate și principialitate 
problemele vieții de colectiv. 
Dacă 39 de elevi ai acestei 
clase, tineri serioși, preocupați 
de realizarea visurilor lor, se 
pregătesc zilnic cu tenacitate 
și perseverență pentru viitoa
rea lor profesiune, 3 dintre ei 
se află încă la stadiul cîntăriri- 
lor, al echivocului, al semnelor 
de întrebare. Ei încă nu știu 
ce vor deveni. Fug de la 
ore, sfidează uneori colectivul 
și se consideră mai „maturi" 
decît ceilalți tocmai prin „cu
rajul" de a nu se gîndi la vii* 
tor și a trata cu indiferență 
studiul. La adunarea generală 
U.T.M. de la începutul semes
trului trecut, unde s-au discu
tat problemele pregătirii pen
tru maturitate și alegerii pro
fesiei, Tanțan Ovidiu, Belușca 
Ianoș, Cojocneanu Mihai, cei 
trei eroi negativi ai clasei a 
Xl-a, au fost aspru criticați de 
colegii lor. Fărăgău Angela, 
secretara organizației U.T.M, 
pe an, a făcut apel la ca
litatea lor de utemiști, la 
îndatoririle lor față de organi
zație, de colectiv și față de pă
rinți. Brînzaș Petru, Georges
cu Mihai și ceilalți colegi au 
hotărît să-i ajute prin toate 
mijloacele pentru a trece cu 
succes examenul de maturita
te. Cei 3 codași ai clasei au 
promis să-și schimbe radical 
atitudinea. Unul dintre ei s-a 
exprimat că vrea să 
meze biologia. Dar de 
a vrea pînă 
liza dorința 
mare, pe care Tănțan Ovidiu 
va trebui să-l facă printr-un 
efort susținut la învățătură. 
Efortul acesta este sprijinit de 
entuziasmul, de pasiunea co
lectivului clasei a Xl-a care 
a constituit grupe de învă
țătură pentru pregătirea exa
menului de maturitate și care 
solicit# cu perseverență con
sultațiile profesorilor de spe
cialitate. Cei rămași în urmă 
sînt sprijiniți de toți colegii, 
tineri conștienți de răspunde
rea lor socială viitoare și care 
consideră că nu poate exista o 
fericire mai mare decît aceea 
de a te ști necesar, de a con
tribui cu întreaga ta capaci
tate la construirea socialismu
lui.

...Cei 42 de elevi ai clasei a 
Xl-a de la Școala medie „Emil 
Racoviță" din Cluj rezolvă în 
clasă ecuații. Sîntem impresio
nați de răspunsurile foarte 
bune ale fiecărui elev scos la 
tablă... Sună. Ultima oră a luat 
sfîrșit. Elevii părăsesc clasa și 
școala mergînd în grupuri. în 
diferite direcții. Nu peste 
mult, după ultimul examen, ei 
vor trece pragul maturității. 
Vor ieși atunci pe poarta șco
lii cîțiva dintre muncitorii, 
maiștrii, inginerii, profesorii 
sau medicii anului 1967, sau 68.

vrea să ur- 
Dar de la 

la a-țî rea- 
estie un pas

ADRIAN DOHOTARU

„Cursa
Ieri a început la Berlin într-o 

atmosfera de mare entuziasm cea 
de-a 15-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Păcii" 
Berlin—Praga—Varșovia, închina
tă prieteniei între popoare. 
Festivitatea de deschidere a avut 
loc pe Stadionul „Walter Ul- 
bricht44 în tribunele căruia se a- 
ilau peste 70.000 de berlinezi. 
Prin fafa tribunelor aclamați căl
duros de spectatori au defilat ci
cliștii din 21 de țări: Anglia, 
Austria, Belgia, R.P. Bulgaria, Da
nemarca, Finlanda, Franța, R.P.F. 
Iugoslavia, Liban, Maroc, Norve
gia, Olanda, R.P. Romînă, Repu
blica Arabă Unită, Suedia, Tuni
sia, U.R.S.S., R.P. Ungară, R.P.

R.S. Cehoslovacă, R.D. 
După ce în mijlocul 

s-a aprins flacăra 
onoarea celei de-a

Polonă, i 
Germană, 
stadionului 
festivă în _ _.
15-a ediții jubiliare a competiției, 
Herman Axei, redactorul-șef al 
ziarului „Neues Deutschland44 i-a 
salutat pe sportivi, declarînd des
chisă întrecerea. Startul tehnic al 
primei etape, desfășurată pe 
străzile Berlinului, s-a dat la ora 
15,15 din Piața Marx-Engels. Con- 
curenții au parcurs de două ori 
un circuit de 54 km și încă 8 km

Petre Cimpeanu, un montor, 
vîrstnic și cu multă experiență, 
de la care tinerii Nicolae Maci, 
Ion Tincău, Mircea Tutunaru, ca și 
toți ceilalți membri ai echipei au 
ce învăța.

Aceasta este echipa de revizii 
periodice. E o echipă de fruntași, 
căci începînd cu Teodor Bonca, 
responsabilul ei, și continuînd cu 
ceilalți componenți ai echipei, 
toți se numără printre cei de 
frunte în îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

LUCA ION 
montor

racii
,.Walter Ul- 
loc sosirea 
Clasamentul

Cerepovici

pînă la Stadionul 
bricht“ unde a avut 

în prima etapă, 
primei etape : 1.
(U.R.S.S.) a parcurs 116 km în 

2 h 38'36" ; 2. Hellemans (Bel
gia) ; 3. Zielinski (R.P. Polonă) ; 
4. Ampler (R.D.G.) ; 5. Moiceanu 
Gabriel (R.P.R.); 6. " '
(Finlanda) toji în același 
învingătorul; 7. Paillier 
2h 38'45". 8. Nijdam
2 h 39’48'’ și în același 
pluton numeros în care 
și cicliștii romîni ' 
Dumitrescu, A. Șelaru, G. Șerban 
— Rădulescu.

Pe echipe, etapa a fost cîșfi- 
gată de U.R.S.S. Selecționata 
R.P. Romîne a ocupat locul 5.

Astăzi se desfășoară etapa a 
doua Berlin—Leipzig (209 km).

Hautalahfi 
timp cu 
(Franța) 

(Olanda) 
timp un 
se aflau 

I. Cosma, C.

Fekete Pal, ziarist din R. P. 
Ungară: „Am urmărit în special 
meciurile din grupa de Ja Con
stanța, acolo unde — neașteptat 
— fotbaliștii turci aveau să-și 
facă „șah-mat” redutabilii lor 
adversari. în compania altor co
legi fiind, am remarcat utilita
tea competiției în măsură să asi
gure „schimbul de mîine” al fot
balului țărilor participante, să 
apropie pe tinerii sportivi, să le 
dea prilejul de a se cunoaște, 
în orele din afara competiției, 
cu prilejul vizitelor noastre am 
avut prilejul să admirăm marile 
transformări urbanistice ale ora
șului și portului Constanța. Ne-a 
impresionat extrem de mult și 
ceea ce am văzut pe litoral. Unul 
dintre conducătorii delegației 
franceze, «are după cum s-a ex
primat își petrece concediile pe 
cele mai cunoscute riviere din 
lume a ținut să ne spună că 
Mamaia și Eforie întrec în mă
reție tot ce a văzut în viața sa !... 
Despre București s-a scris mult; 
proporțiile orașului sînt într-a
devăr impresionante, iar frumu
sețea sa cuceritoare. Voi reveni 
oricînd cu plăcere în R. P. Ro- 
mînă, țară în care m-am simțit 

tot așa <de bine ca și acasă”.

Calitate si
„Nici un metru de țesătură 

cu defect44 acesta este angaja
mentul țesătorilor de la Fa
brica „Proletarul44 din Bacău, 
îndeplinirea unui astfel de an
gajament cere fiecărui munci
tor să-și îmbunătățească con
tinuu munca, să acorde o mai 
mare grijă utilajelor, să folo
sească din plin timpul de 
lucru. Și într-adevăr, țesă
toarele verifică cu atenție 
bătătura, controlează în mod 
permanent starea suveicilor. 
O mică neatenție și asta ar 
însemna un defect Uneori de
fectul poate însemna cupoane, 
deci pierderi, neîndeplinirea 
angajamentului ' ‘ ~ '
mai multe fișe 
aflate la rampa 
sînt albe, semn 
înregistrat defecte, 
aceasta plină de răspundere 
și respect pentru marca fa
bricii are rezultatele dorite 
de fiecare: în acest an țesă
torii au realizat peste plan 
6.000 mp țesături de calitate 
„extra". Folosindu-se firul de

economii
bătătură pînă la capăt s-au 
economisit anul acesta peste 
2.000 kg de lînă cardată. E 
meritul țesătoarelor din brigă
zile Olimpiei Miron, Varvara 
Ulian, Profira Strătilă și ai 
tuturor țesătoarelor care con
duc cu măiestrie mașinile de 
țesut

în întrecerea socialistă succe
se deosebite obțin și munci
torii din secția filatură. Ei au 
dat peste plan 1.000 kg fire 
de calitate superioară depă- 
șindu-și cu sută la sută an
gajamentul.

luat. Cele 
de calitate 
de control 

că nu s-au 
Munca

P. LIDIA
-------- -------- -•----------

Cinematografe

In zori, pe Bucegi, deasupra mării de ceață.
Foto i prp f 4 y, ORZ A

Post-restant: Patria, Bucu
rești, 1 Mai, Alex. Sahia, 23 
August, Libertății ; Absență 
îndelungată: Republica, E. 
Pavel, Gh. Doja, G. Coșbuc ; 
Intre două iubiri : Magheru, 
I. C. Frimu, Miorița ; Pace 
noului venit: V. Alecsandri; 
Marele război: Lumina ; îno
tătorii : Maxim Gorki; Ex
presul de seară : Central, 
Floreasca, 30 Decembrie; 
Cîntecul întrerupt : Victoria, 
Volga ; Sub steagul Marelui 
Octombrie — Culori și silue
te — Pictorul Zlati Boiadjiev
— Mașenka și ursul — Gim
nastică pentru copii: Timpuri 
Noi ; Arme și porumbei — 
dimineața — Muzicantul orb
— după amiază : 13 Sep
tembrie ; S-a întîmplat în 
ziua solstițiului: Tineretului; 
Ultima repriză: înfrățirea în
tre popoare, Alex. Popov, 
Arta ; Gardianul : Popular; 
Milionul : 8 Martie, Olga 
Bancic, Donca Simo ; Profe
siunea doamnei Warren ; Gri- 
vița, B. Delavrancea, M. Emi- 
nescu ; Casa surprizelor : V. 
Roaită, Aurel Vlaicu; Tot 
aurul din lume; 16 Februa
rie ; Rosita : Unirea ; Expe
riența primejdioasă : Flacăra, 
Luceafărul ; Nana: T. Vla- 
dimirescu; După doi iepuri: 
Munca, 8 Mai ; Cavalerii teu
toni : Moșilor ; Puștiul: C-tin 
David, G. Bacovia ; Bătălie 
în marș : I. Pintilie. Drumul 
Serii; Rosemarie : N‘. Băl-*
cescu.



Sărbătorirea „Zilei tineretului din R.P.R.“ 

și împlinirii a 40 de ani de la crearea II. T.C.

ÎN ZIUA DE 1 MAt

BE LA ©NiSTfl LA BUCUREȘTI
In sala Palatului 

R. P. Romîne
(Urmare din pag l-a)

temeierea Uniunii Tineretului 
Comunist din România. t

In uratele și aplauzele furtu
noase ale celor prezenți, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
înmînează primului secretar 
al C.C. al U.T.M. înalta 
distincție, care este prinsă pe 
faldurile purpurii ale drape
lului U.T.M.

Primit cu îndelungi aplauze 
și ovații, a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a adus adunării 
salutul Comitetului Central dl 
Partidului Muncitoresc Romin, 
adresat tineretului din patria 
noastră.

Raportul ,,40 de ani de 
muncă și luptă sub steagul 
glorios al partidului" a fost 
prezentat de tov. Virgil 
Trofim

Au luat apoi cuvîntul tova
rășii: Nicolae Ceaușescu,
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al 
P.M.R., directorul Institutului 
de istorie a partidului. Ale
xandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul In
dustriei Ușoare, Nicolae 
Goldberger, director adjunct 
al Institutului de istorie a 
partidului — vechi militanți ai 
mișcării muncitorești și de 
tineret din țara noastră.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm, participanții la adunare 
au adoptat o scrisoare adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

întreaga asistență, în picioa
re, a intonat „Internaționala*.

Adunarea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă entuziastă.

Participanții au ovaționat 
îndelung, in repetate rinduri, 
pentru Republica Populară 
Romînă, pentru Partidul 
Muncitoresc Romin și Comi
tetul său Central.

In încheierea adunării a 
ivut loc un spectacol festiv.

(Agerpres)

In orașele patriei
in dimi- 
ziiei de 
să străba- 

din- De la brigada „Scînteii tineretului44

Solemnitatea 
înmînării unor 

ordine și medalii
La Palatul R. P. Romîne a 

avut loc miercuri solemnita
tea înmînării unor ordine și- 
medalii conferite de Consiliul 
de Stat al R. P. Romîne.

Au participat tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș. Dumitru Coliu, 
Leonte Râutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea.

Pentru merite în munca de 
educare și mobilizare a tine
retului la construcția socia
lismului a fost conferit „Ordi
nul Muncii', clasa I, tovară
șului Virgil Trofin. „Ordinul 
Muncii", clasa II-a, tovarășilor 
Cornel Burtică, Alexandru 
Kopandi, Ileana Poparad. Ște
fan Bîrlea, Octavian Nistor, 
Constantin Cîrțînă. Au mai 
fost decorați cu „Ordinul 
Muncii*, clasa IlI-a, Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasele a IV-a și a 
V-a și „Medalia Muncii" un 
număr de 130 de tovarăși.

Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne a conferit „Ordinul 
Muncii" clasa III-a și „Meda
lia Muncii" antrenorilor și 
membrilor echipei de juniori 
a R. P. Romîne pentru cuceri
rea primului loc în turneul 
european da fotbal juniori.

După ce a -înmînat înaltele 
distincții, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a felicitat 
călduros pe cei decorați, în 
numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului și le-a urat noi 
succese în activitatea de 
viitor

(Agerpres)

2 Mai, „Ziua tineretului din 
Republica Populară Romînă” 
a fost sărbătorită în întreaga 
țară cu bucuria, elanul și 
prospețimea, firești ,unei ge
nerații căreia partidul i-a fău
rit o viață fericită, sub soare
le socialismului biruitor. în 
toate colțurile patriei noastre 
au răsunat în această zi gla
surile fierbinți și puternice 
ale celor tineri intonînd cîn- 
tece revoluționare, cîntece ti
nerești pline de farmec, pre
tutindeni s-au întețit jocurile 
sprintene ale dansatorilor, 
pe toate terenurile de sport 
s-au întrecut cei tari și ageri, 
parcuri și grădini s-au oferit 
ca decor primăvăratec mari
lor reuniuni tinerești.

Pretutindeni tinerii au ales 
pentru sărbătorirea „Zilei ti
neretului" cadrul potrivit at
mosferei înălțătoare de bucu
rie. La Baia Mare s-au orga
nizat cinci serbări cîmpenești 
în locurile cele mai pitorești 
ca Mogoșa, Lacul Sărat. Iz
voarele. La Timișoara, parcu
rile de cultură Pădurea Verde 
și Parcul Pionierilor au găz
duit marile serbări. în lașul 
întinerit, principalele manifes
tări ale „Zilei tineretului- au 
avut loc în fața estradei din 
Piața Unirii, al cărei nou an
samblu arhitectural, armonios, 
modern a oferit un decor plin 
de frumusețe formațiilor ar
tistice care s-au perindat cea
suri în șir. reprezentînd Ate
lierele „Hie Pintilie", Fabrica 
„Țesătura", Fabrica de anti
biotice, Universitatea și cele
lalte instituții de învățămînt 
superior, școlile medii ieșene.

O mare varietate de mani
festări cultural-artistice s-a 
reunit ca într-un uriaș buchet, 
în imagini artistice, sute de 
tinere talente au evocat cu 
măiestrie gloriosul drum de 
luptă străbătut de organizația 
revoluționară a tineretului 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului comuniștilor. Ast
fel, la Pitești pe scena Teatru
lui de Stat a fost prezentat 
poemul „Sub steagul parxidu- 
lui“* iUn ansamblu de aproape 
300 de tineri recitatori și so
liști a făcut să se perinde prin 
fața ipectaiorilor crimpeie e- 
vocatoare pentru cei 40 de ani 
de necontenit suiș spre cul
mile cucerite astăzi. La Ora
dea, în cadrul concursului 
cultural artistic intitulat „Ră
sună Crișana de cîntece și 
voie bună”, alături de cînte- 
cele închinate partidului, pa
triei, tinereții însorite, un 
daps cu temă executat de e- 
levii Școlii medii nr. 3 a rea
lizat cu măiestrie imaginea 
vieții tineretului din patria 
noastră, înainte și după elibe
rare, lupta îndîrjită a celor 
mai buni fii ai poporului pen
tru ca tinerei generații, ală
turi de întregul popor, sa-i fîe 
asigurate libertatea. bună
starea. dreptul la învățătură, 
realizarea visurilor sale.

în fiecare dintre regiunile 
țării, programul prezentat în 
cinstea celei de a 40-a aniver
sări de la înființarea ,Uniunii 
Tineretului Comunist și a săr
bătoririi „Zilei tineretului", a 
oferit tinerilor satisfacții bo
gate. Iată-i pe suceveni. în

sălile de spectacole, pe cele 
trei estrade și pe terenurile 
de sport, manifestări diverse 
s-au bucurat de o largă parti
cipare. Dimineața, in sala ci
nematografului «23 August" a 
avut loc un concurs pe tema 
vieții noi a tineretului dm pa
tria noastră. în sala „Ciprian 
Porumbescu-. la Teatrul de 
vară. în sala Fabricii de în
călțăminte «Străduința' s-a 
desfășurat faza regională a 
concursului cultural al pionie
rilor și elevilor. Șase coruri, 
șapte formații de dansuri, 
două brigăzi de agitație, nu
meroși recitatori. soliști vocali 
și instrumentiști, trei orches
tre și aîie formații artistice 
ale școlilor de 8 ani și șco
lilor medii au oferit progra
me primite cu multă căldură. 
S-au desfășurat paralel pe 
Stadionul «Dinamo- întreceri 
ce atletism, volei, handbal, cu 
participarea echipelor sporti
ve din oraș. Seara a avut loc 
un spectacol de gală la 
cm și-au alăturat forței: 
cele mai bune formații artis
tice din oraș. „Ziua tmeretu- 
lui~ a luat sfîrșU cu serbări 
populare în parcurile Arini ri 
C-F JL Ițeam.

Culoare, ritm, melodie, iată 
ce a caracterizat petrecerea 
tineretului din Republica 
noastră de ziua sa. Valsul ti
neretului a legăna: in melo
dii generoase băieții «i fetele 
noastre din Ploiești, retrage
rea cu torțe a luminat străzile 
centrale ale Tg_ Mureșului, 
focurile de artificii au încunu
nat feeric carnavalul tinerilor 
din Baia Mare. în toate re
giunile. întrecerile echipelor 
de jumnaști. probele demon
strative de ciclism, atletism, 
meciurile amicale de fotbal, 
participarea în masă a tine
rilor la competițiile de baschet, 
ha nd hat volei, tir, șah. tenis 
de masă — au întregit mani
festările ,-Zilei tineretului" cu 
trecerea in revistă a forței și 
măiestriei sportive a celor ti
neri.

Și casele de cultură ale ti
neretului din Capitală au găz
duit frumoase programe mu- 
zical-coregrafice. care au cu
prins coruri, recitări, dansuri 
populare. interpretate de for
mații artistice ale unor școli, 
institute de învățămînt supe
rior și întreprinderi din Capi
tală. Artiști profesioniști, de 
la teatre bucureștene. au ofe
rit spectatorilor reușite pro
grame.

Concursurile „Cine știe, răs
punde",'pe tema „Din viața și 
lupta tineretului patriei noas
tre" au antrenat numeroși ti
neri.

Au fost organizate, de ase
menea, jocuri distractive, pro
iecții de filme.

De neuitat va râmi pe a- 
ceastă primăvară de mari 
victorii ale poporului nostru 
dobindite sub steagul partidu
lui. Cihteceie. jocurile și pe
trecerile tineretului au prea
mărit la 2 Mai în întreaga 
țară aceste biruinți istorice 
care însuflețesc tinăra noastră 
generație pe drumul desăvâr
șirii socialismului, spre înfăp
tuirea celor mai nobile idea
luri ale tinereții.

propus $â 
te in ziua 

începem 
dintr-i. .

Sosirea unei delegații în vederea 
deschiderii Expoziției industriale 

a R. S. Cehoslovace
Miercuri seara au sosit în 

Capitală Josef Krejci, minis
trul Industriei Metalurgice și 
Miniere, și Jan Poula, adjunct 
al ministrului Comerțului 
Exterior din R. S. Ceho
slovacă, în vederea apropiatei 
deschideri la București a Ex
poziției industriale a acestei 
țări

Pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați 
de Constantin Tuzu, ministrul 
Metalurgiei și Construcțiilor

de Mașini, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului Co
merțului Exterior. Mihai Cio
ban u. președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Romîne. și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, și 
membri ai ambasadei

(Agerpres)

omind 
neața 
1 Mai 
tem drumul 
tre Onești, Bacău.
Galați, Brăila și 
București ne-am 

relașăm cele vâzu- 
marti sârb&ori.
reportajul nostru 

oraș cu desăvirșire
nou, un oraș cu o nebănuită 
strălucire, an oraș pe care l~ai 
crede o fantezie de viitor 
dacă nu l-ai crea in față, 
ăacă n-ai călca intr-adevăr pe 
asfaltul străzilor sale, dacă nu 
te-ar fermeca chipurile sin
cere, simple și robuste ale oa
menilor pe care-i intilnești pe 
stradă, la cinema, tn magazin. 

; la club și dacă n-ai ști că 
I toate acestea sint făurite de 
I ei, oamenii Oneștiului nou.

Coloane de oameni in săr
bătoare, care alegorice, pa
nouri și steaguri, alcătuiesc 
un imprewnant tablou care 
înseamnă aici, pe magistrala 
craștuui, și pe jundaiui gran
dios al marilor combinate chi
mice in primul rind o de
monstrație a forței creatoare 
pe care o reprezintă cei cere, 
înfăptuind prevederile partidu
lui, au înălțat și înalță aici la 
Onești unul din cele mai 
mari și mai moderne centre 
industriale ale țării, pe locul 
in care altădată 
înapoiat pierdut 
luri.

Ne aflăm in 
statistici: 1938 : 
ton, 600 adulți analfabeți, 10 
învățători, o bibliotecă cu 150 
de volume, o prăvălie și ca 
unitate industrială, o găzărie 
care prelucra țițeiul adus în 
butoaie cu căruțele.

1962: 433 de blocuri noi care 
cuprind 5.017 apartamente, 10 
școli, citeva mii de elevi de 
virstâ școlara și alte citeva 
mii de elevi la cursul mediu 
seral. 15 biblioteci cu 60.000 
de volume, 40 de magazine la 
parterul a 6 blocuri noi și ca 
unități industriale (le enume
răm numai pe cele mari) Ter
mocentrala, Rafinăria Onești, 
Combinatul chimic. Combina
tul de cauciuc sintetic, marile 
întreprinderi constructoare 
etc.

Oamenii 
acum la 
mindu-și 
dragostea 
de patria 
sint minunății oameni ai 
Oneștiului. De tribună se a- 
propie acum o coloană, coloa
na muncitorilor de la Combi
natul chimic Borzești. Combi
natul a cîștigat, în anul tre
cut, steagul de unitate frun
tașă pe țară. La obținerea a- 
cestui succes o contribuție în
semnată a adus-o tineretul. In 
coloană recunoaștem pe cîțiva 
dintre tinerii cu care combi
natul se mîndrește: mecani
cul Mircea Marin din secția 
A.M.C. Cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a U.T.C. el a 
primit Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.M.; Pamfil Maria, 
presatoare la secția ambalaje 
metalice. Pe trimestrul întîi 
al acestui an ea a dat peste 
plan economii în valoare de 
18.000 lei. Printre fruntași se 
mai numără strungarul Ungu- 
reanu Ion, lăcătușul Isachi 
Gheorghe, electricianul Vasile 
Stănculeanu și mulși alții. 
Urmează apoi coloana munci
torilor de la Termocentrala 
Borzești. Carul lor alegoric 
reprezintă o lalea uriașă pe 
petalele căreia stau scrise cu
vintele : Mai~ „Pace". In
fața tribunei, petalele se des
fac și apare un pionier care 
lasă să zboare deasupra ora
șului o mulțime de baloane. 
Apar apoi un muncitor și o 
țărancă ridicind spre cer un 
ciocan și o seceră. Pe o pan
cartă citim: „Trăiască frăția 
dintre clasa muncitoare și 
harnica noastre țărănime co- 
bectivistâ". Rafinăria Onești 
aduce cu ea un uriaș grafic 
de producție și un car alego
ric reprezentînd macheta unei 
instalații.

Oneștiul fiind un oraș al ti
nereții, rirsta medie a locui
torilor lui nedepășind 30 de 
ani, vă dăm unele date despre 
cițwa tineri din coloana de 
manifestanți.

In coloana constructorilor 
de la Comp.erul de șantiere 
Onești :

Pașc-u Iulio. tehniciană, 
cent distinsă cu Diploma 
Onoare a C.C. al U.TJd.

Coloane compacte de oameni ai muncii din Capitală se îndreaptă spre Eia|a Aviatorilor.

a fost un sat 
printre dea-

fața a două
3-300 locui

pe care-i vedem 
manifestație expri- 

cu mare entuziasm 
față de partid, față 

noastră socialistă 
oameni

re- 
de 

__________  A 
lucrat aid de la prima cără
midă pusă la temelia Combi
natului de cauciuc sintetic. 
Are 16 ani de activitate in or
ganizația U.TM.

Din coloana lucrătorilor 
Combinatului de cauciuc:

Pașcu Constantin, tehnician, 
soțul luliei Pașcu. 
aici amindoi. Aici 
ți fetița lor.

Anton Constanța, 
lea salariat al combinatului 
in ordinea sosirii. E tehnicia
nă, anul III la facultatea de 
chimie industrială.

Baciu Gheorghe. operator 
chimist. Venit aid in 1960, de 
la Cimpina. Acum operator 
șef. Distins cu Diploma de 
Onoare a C.C. al U.TJC. Toți 
operatorii din echipa lui au 
obfinut calificați ml

Au venit 
s-a născut

Al doi-

se pot produce 4.000 metri țe
sături. Și incă un fapt care 
semnifică înaintarea tinere
tului nostru spre cultură : ab
solut toate tinerele din bri
gadă sint eleve in clasa a Xl-a 
a școlii medii serale. Se află 
in sală și Vasile Micu, tînăr 
șef de brigadă de producție 
de la Fabrica de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul". 
Despre el aflăm că deține 
locul III la concursul pe țară 
al croitorilor de piele și că de 
la începutul anului el a eco
nomisit

zilei de 1 Mai, titlul 
taș în producție.

întreg orașul freamătă de 
cîntece și ovații. Aici nu 
plouă, e soare dar de la bal
coanele sutelor de blocuri 
îmbrăcate în steaguri plouă 
cu... flori. Momentul este emo
ționant, 
binatului 
prin fața 
viitorului
Iată-i și

(te frun-

Constructorii 
siderurgic 
tribunei 
gigant î 

pe viitorii 
giști: elevi ai Școlii 
nale a Combinatului 
gic, cea mai nouă și

com- 
poartă 

macheta 
industrial, 

siderur- 
profesio- 
siderur- 

modernadm.p.

GALAȚI. — Trec elevi ai Școlii profesionale siderurgice.

examenul de admitere în in
stalație. „Oneștiul — ne spu
ne el — mi-a 
cînd i 
nespus 
trecut 
dar mi 
timp Oneștiul s-a făcut de 
doua ori mai mare și mai fru
mos. Consider că Oneștiul 
este un oraș al viitorului. Ori
cine poate să confirme asta. 
El va fi frumos prin munca 
noastră. Noi vrem ca în fie
care colțișor din orașul nostru 
să crească o floare, un parc",

★
La plecare, un pionier, unul 

din copiii constructorilor One- 
știului, 
mașinii 
liliac.

făcut atunci 
am venit o impresie 

de puternică. Au 
de atunci doi ani, 

se pare că in acest

a prins la parbrizul 
noastre o crenguță de

★
Onești trecem cu ma- 

printre dealuri spre
De la 

?ina 
Bacău. Orașul se ivește, înăl- 
țîndu-se parcă dintr-o dată 
in fața ochilor, împodobit cu 
zeci și sute de steaguri. Hai
na lui nouă și strălucitoare 
din această dimineață de săr
bătoare îmbracă de fapt alte 
podoabe ale orașului: mulți
mea de blocuri proaspăt con
struite care-l fac de nerecu
noscut. Iată magistrala: ca
lea Mărășești. Cea mai mare 
parte a clădirilor sint 
Pretutindeni, in oricare parte 
ți-ai întoarce privirea, te in
tim pină această imagine; 
blocuri noi sau blocuri în
conjurate de schele. Numai 
cu 24 de ore mai înainte, pe 
strada Războieni s-a terminat 
construcția unei clădiri cu 47 
apartamente, in aceeași seară, 
pe strada 9 Mai macaraua- 
portal a fost mutată alături 
de blocul construit, unde se va 
ridica in curind altul, lată și 
două cifre comunicate de 
Trustul de construcții din a- 
cest centru de regiune: în 
preajma zilei de 1 Mai peste 
100 de apartamente și-au pri
mit noii locatari, iar pină la 
sfirșitul anului numărul apar
tamentelor noi se va ridica 
la 780.

In Bacău plouă, dar străzile 
smt pline de oameni. Se în
dreaptă spre sala Teatrului 
de Stat unde are loc mitingul, 
li intilnim aici și pe tinerii 
orașului. De la ..Proletarul" 
Frășina Sargu a venit la mi
ting cu toate cele 20 de fete 
din brigada de producție pe 
care o conduce. In zilele fier- 

de întrecere în cinstea 
Mai țesătoarele din bri- 
Frăsinei au economisit 
kg lină cardată din care

noi.

piele din care se pot face 
peste 830 perechi încălțăminte.

Șoseaua desparte în două 
verdele crud al lanurilor În
tinse de griu, al dealurilor 
înverzite. Sate gătite de săr
bătoare cu steaguri la 
și pe case...

Un popas scurt la 
ciuni. Oamenii satelor 
toresc muncind ziua întîiului 
de Mai. Munca lor din a- 
ceastă zi are scopul precis de 
a termina lucrările de însă- 
mînțare a porumbului. N-am 
avut, firește, timp să-i cunoaș
tem pe toți acești oameni. 
Unul din ei, tînărul Alexan
dru Păroscan, ne vorbește 
prin faptele sale despre toți.

„Dorința mea — ne spune 
el este să obțin de la lotul 
meu de vaci cit mai 'măTi^^ 
lapte. Anul trecut am obținut ■ 
1.800 litri. Da’ nu-i destul. Eu 
știu că pot să scot mai mult. 
Am învățat asta și la cursu
rile pe care le-am făcut nu 
de mult. M-ați găsit acum lu- 
crînd așa cum fac toți co
lectiviștii. noștri. Fiecare știe 
pentru ce muncește. Noi avem 
acuma toți același scop.J1.

De aici și pină la Galați 
drumul nostru trece prin zeci 
de sate toate împodobite săr
bătorește.

La Galați avem impresia 
că pe străzi s-a revărsat un 
riu uriaș de lumină. Sute, 
mii, zeci de mii de oameni, 
în mari coloane, trec prin 
fața tribunei raportînd parti
dului și guvernului realiză
rile închinate de ei zilei de 
1 Mai. Iată in fruntea unei 
coloane un car alegoric. E 
macheta unui cargou. O miș
care și cargoul este lansat la 
apă. Clipa aceasta simboli
zează de fapt întreaga însu
flețire cu care constructorii 
Șantierului naval au muncit 
pentru ca in această primă
vară patria socialistă si înre
gistreze încă un succes : naș
terea unui nou cargou romi- 
nesc de 4.500 tone, cargoul 
,,Craiova* lansat la apă cu 
citeva zile mai înainte. Min- 
dria constructorilor de nare 
cuprinde și alte realizări în
semnate : două motonave con
struite cu 30 de zile înainte 
de termen, două șlepuri a 
1.000 tone date peste plan, in
trarea în probă a cargoului 
„Timișoara"~

în fruntea coloanei alături 
de vechi constructori, frun
tași cunoscuți ai șantierului, 
defilează și cei 130 de ti
neri care au primit, în cinstea

porți

Răcă- 
sărbă-

I
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școală profesională din țară, 
cu 2.400 locuri.

Stăm de vorbă cu unul 
dintre ei — Dobrotă Ion. 11 
întrebăm despre visurile sale.

— Să-mi însușesc pe deplin 
măiestria de siderurgist, ace- 
sta-i visul meu — ne spune 
el. E o mare mîndrie să știi 
că vei mund la combinat.

La ieșirea din oraș păstrind 
incă ritmurile sărbătorești ale 
puterucei demonstrații, tre
cem prin locul care va fi a- 
coperit in următorii ani cu 
masivele construcții ale Com
binatului siderurgic, apoi 
peste cîmpuri zărim, prin la
nurile de griu, trecînd trac
toare. ...La Baldovinești o co
loană de trei agregate cu sapa 
rotativă. Este și asta o ma
nifestație.

♦sf Brăila. 'Orașul e însorit, ani- 
. mat de zecile de mii de oa

meni ai muncii în sărbătoare. 
Manifestația de 1 Mai este pe 
sfîrșite. Auzim din megafoane 
„Prin fața tribunei trec ul
timele coloane de manifestanți 
— sportivii orașului nostru" 
Privim manifestația lor, o de
monstrație de vigoare, opti
mism și energie tinerească. 

Cunoaștem dteva din rea
lizările cu care au venit la 
manifestație mundtorii bră- 
Ueini,

Pe primul trimestru al 
anului, colectivele de munci
tori din întreprinderile ora
șului au îndeplinit producția 
globală în proporție de 103,5 
la sută, producția marfă în 
proporție de 101,8 la sută, au 
adus economii la prețul de 
cost în valoare de 2.760.000 
lei. întreprinderi fruntașe: 
Uzinele „Progresul , Uzina 
„LaminoruV, Combinatul pen
tru industrializarea lemnului, 
Șantierul naval „1 Mai", Mo
rile unite „Nicolae Băle eseu".

Locuitorii orașului au mai 
primit în preajma lui 1 Mai, 
40 de apartamente noi, s-au 
deschis 13 unități comerciale 
in blocurile noi, este aproape 
gata construcția cinemato
grafului popular", au fost 
amenajate orașe ale copiilor 
în parcurile din Piața Lenin, 
Kisseleff și Filimon Sîrbu„.

Orașul sărbătorește cu en
tuziasm și bogăție de podoabe 
succesele, înnoirile, victoriile 
lui in cinstea zilei de 1 Mai.

Străbatem încet prin mul
țimea veselă a oamenilor și 
ne molipsește bucuria lor, o 
bucurie pe care o luăm cu 
noi la drum... •

Am intilnit pe șosele multe 
tractoare.

Ne-am permis să oprim din 
drum un asemenea echipaj.
- Unde mergeți? - i-am în

trebat pe cei doi tractoriști.
— începem altă lucrare...
Șerbu Dumitru, tractorist și 

Buzea Petruș, șeful brigăzii 
se grăbeau să ajungă pe o 
altă tarla a gospodăriei 
colective din Urleasca. Acolo 
trebuie ei să înceapă de 
îndată lucrarea cu sapa rota
tivă. Nu-i timp de pierdut, de 
aceea tractorul lor mergea pe 
șosea în viteză...

Pentru ei ziua de azi e o zi 
plina de lucru pentru asigu
rarea belșugului. în aparență 
nici o deosebire dintre ziua 
de azi și celelalte zile.

Atita doar că pe tractor 
era prins un steguleț roșu.

Trecem astăzi prin sate, 
acolo unde se petrec tn aceste 
zile evenimentele precipitate 
ale campaniei de primăvară, 
acolo unde se desfășoară 
acum o activitate stăruitoare 
pentru ca gospodăriile colec
tive să se dezvolte neconte
nit, acolo unde în toata 
această muncă se face simțită 
și prezența activă a tinerilor 
colectiviști.

La gospodăria agricolă co
lectivă „Tudor Vladimirescu‘' 
din comuna C. A. Rosetti fl 
întîlnim pe inginerul Pațre

Banu. Tocmai se pregătea sH 
plece la cîmp, pe tarlalele pe 
care colectiviștii pliveau griul, 

— Noi sărbătorim ziua de 
1 Mai prin muncă, ne spune 
el. Am încheiat de vreo săp
tămână însămînțările și acum 
am început munca de între
ținere a culturilor.

Inginerul e tînăr. Și nici 
nu-i de multă vreme în gos
podărie. A venit la începutul 
lunii aprilie de la Galați, de 
la sfatul popular regional. In 

. drum spre cîmp el ne-a vor
bit despre planurile gospodă
riei, despre porumbul „5000", 
cultivat pe 200 hectare, des
pre grădina de legume și 
necesitatea pregătirii legumi
cultorilor, despre școlarizarea 
îngrijitorilor de animale... Și 
tot timpul am avut impresia 
că se află aici nu doar de o 
lună de zile ci cu mult mai 
dinainte.

— Averea noastră obștească 
se ridică la o valoare de peste 
un milion și sașe sute de mii 
lei dar această avere trebuie 
să crească mereu, ne-a spus 
el. Pentru asta e nevoie să 
aplicam cele mai înaintate 
metode de muncă. Am urmă
rit și eu împreună cu colec
tiviștii lucrările sesiunii Ma
rii Adunări Naționale. Sint în 
în ele sarcini mari care tre
buie îndeplinite neîntîrziat. 
De exemplu, școlarizarea co
lectiviștilor. Fiecare colecti
vist va trebui să-și însușeas
că știința agrozootehnică iar 
eu, ca inginer, trebuie să le 
dau în privința asta, ajutorul 
cuvenit.

— Din cite se vede ați în
drăgit munca în gospodărie 
— i-c .ti spus noi. Ne-a răs
puns arătîndu-ne arăturile 
întinse, semănate cu porumb,

— Așa este. Am îndrăgit-o. 
Oamenii m-au primit ca pe 
unul die-ai lor și asta m-a bu
curat mult. $tiți ce produc
ție de porumb vom obține în 
acest an pe toată gospodăria ? 
3.100 kg boabe în medie la 
hectar.

Pe cîmp, la marginea unui 
lan de griu se înșira un grup 
mare de colectiviști. Ne inte
resăm de cei ce s-au eviden
țiat în campania de însamîn- 
țări. Printre ei ni se dau și 
numele acestor doi tineri: 
Beteringhe Nicolae și Mocanu 
Gheorghe.

— Cum ai lucrat ? — îl în
trebăm pe Mocanu.

— Păi, am lucrat așa... Intîi 
am transportat gunoi de 
grajd pe lotul pentru 5.000. Pe 
urma, la însămînțări, zi de zii, 
Și pe tarlaua de la Cotora și 
pe cea de la Cîrna... La 
floarea-soarelui, la sfeclă, la 
porumb... Ei, pe urmă am mai 
lucrat la boronit cu caii. Am 
făcut vreo 60 de zile-muncă 
pină acuma.

— Ești utemist?
— De 9 ani.
Ne gîndim să mergem și la 

alte tarlale unde se plivește 
acurii,c^irVdl. Dar timpul trece. 
și mai avem drum lung de 
străbătui.

O scurtă abatere din drum 
la gospodăria colectivă din 
Baba Ana, raionul Mizil. 
Vrem să facem o vizită uneia 
din gospodăriile colective care 
au primit pentru succesele lor 
in dezvoltarea averii obștești, 
in creșterea producțiilor și a 
veniturilor, Ordinul Muncii 
clasa I,

Azi este deci pentru co
lectiviștii din satul Baba Ana 
dublu prilej de bucurie și 
sărbătoare.

Pe aici de dimineață a 
plouat și pămintul e moale. 
Nu s-a prea putut lucra.

Totuși s-a lucrat. S-au 
plantat roșii, s-au împrăștiat 
îngrășăminte, s-a transportat 
gunoi de grajd. Cei care n-au 
putut_ lucra iată-i stînd de 
vorbă despre cele două bucu
rii, decorarea gospodăriei și 
conferirea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste, președinte
lui gospodăriei lor, tovarășul 
Ion Stanciai...

— Am văzut cînd a primit 
Steaua de Aur... — ne spune 
Radu Chiran, un tînăr pe 
care l-am întîlnit.

— Și noi l-am văzut — 
ne-au confirmat alții...

Ne-am dat seama cum 
anume au văzut ei momentul 
acesta, abia după ce am des
coperit că deasupra sediului 
gospodăriei, deasupra casei 
de cultură și deasupra altor 
12 case ale colectiviștilor se 
ridică spre cer antena de 
televiziune...

Fruntașii ? E greu de 
stabilit... Colectiviștii de aici, 
tineri și yirstnici, au de mulți 
ani deprinderea de a lucra cu 
multă seriozitate și disci
plină...

Asta nu înseamnă că ei nu 
mai au de învățat...

Tovarășul Alexandru Costa- 
che, secretarul organizației de 
partid ne spune că el și toți 
colectiviștii din Baba Ana se 
bucură pentru tot ce a hotă- 
nt sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale în ce 
privește dezvoltarea întregii 
agriculturi și îi bucură or
ganizarea invățămintului a- 
grozootehnic de masă cu du
rata de 3 ani.

Asta ne va fi de mare 
ajutor ne spune dânsul. Este 
foarte important ca fiecare 
colectivist Să devină un bun 
cunoscător al agrotehnicii. 

Tovarășul Ion Stanciu, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele lor, e așteptat aici cu în
frigurare-. Oamenii ne invi
diază că pleând noi spre 
București ne apropiem de el.

★
Ajunșitnfața Casei Scînteii 

am luat de la parbrizul 
mașinii crenguța de liliac 
care a fluturat de-g. lungul a 
peste 500 km. și am adus~o 
pe masa noastră de lucru.

V. BĂRAN 
M. CARANFIL 

A. GEORGESCU 
I. CUCU
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Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

și to-

Angliei, 
au luat 
acordat

GENEVA 2. — De la tri
misul special Agerpres, N. 
Puicfea: în ședința plenară 
din 2 mai a Comitetului ce
lor 18 țări pentru dezarmare, 
care a avut loc sub președin
ția reprezentantului Uniunii 
Sovietice, V. A. Zorin, a fost 
discutat în continuare proiec
tul de tratat cu privire la 
dezarmarea generală 
tală.

Reprezentanții 
S.U.A. și Italiei care 
primii cuvîntul, au
principala atenție analizării 
proiectului de document pre
zentat de Statele Unite, în
cercând să demonstreze, după 
cum s-a exprimat delegatul 
englez „avantajele" pe care 
acesta le prezintă în compa
rație cu proiectul de tratat 
sovietic. în același timp ei 
au trecut cu totul sub tăcere 
sau au minimalizat calitățile 
reale ale propunerilor sovie
tice privind elaborarea unui 
tratat de dezarmare. Au fost, 
de asemenea, remarcate în
cercările acestor delegați de 
a denatura sensul prevederi
lor cuprinse în proiectul so
vietic, paralel cu relevarea 
insistentă a prevederilor oc
cidentale a căror aplicare ar 
asigura Occidentului o pozi
ție avantajoasă față de cea
laltă parte, în toate etapele 
dezarmării.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, V. A. ZORIN, care a 
luat cuvîntul după aceea, a 
arătat în mod convingător în
treaga netemeinicie a afirma
țiilor delegaților puterilor 
occidentale și a analizat amă
nunțit primele articole ale 
capitolului cu privire la pri
ma etapă a dezarmării gene
rale și totale din proiectul de 
tratat sovietic.

Comparînd articolele 5—10 
din proiectul de tratat sovie
tic cu prevederile corespun
zătoare din propunerile 
S.U.A., V. A. Zorin a arătat 
că Uniunea Sovietică propu
ne măsuri eficace in demen.-. 
dezarmării, iar S-U-A. vor să 
se limiteze la jumătăți de 
măsuri, la reduceri procen
tuale, condiționînd chiar și 
aceste măsuri de crearea 
faimosului sistem de detec

tare și verificare, care nu 
poate deveni altceva decît 
un paravan pentru activita
tea de spionaj a puterilor 
occidentale.

Vorbind apoi despre lipsa 
de dorință a țarilor occiden
tale de a prevedea în pro
iectul de tratat lichidarea ba
zelor militare străine, repre
zentantul sovietic a spus: 
Ceea ce se propune în docu
mentul S.U.A. — nu este ca
lea spre o dezarmare rea.â 
care să țină seama de secu
ritatea statelor, ci o încercare 
vădită de a asigura pentru 
S.U.A. și penîru 
blocurilor militare 
tale avantaje militare față de 
Uniunea Sovietică și celelal
te state iubitoare de pace. 
Calea aceasta nu poate ser»-, 
pentru încheierea unui acord. 
Acordul poate fi realizat nu
mai pe baza unei poziții cin
stite, juste și sincere. Iar a- 
cest lucru cere ca în tratatul 
elaborat de noi sâ se preva
dă în prima etapă odată cu 
lichidarea mijloacelor 
transportare a armei : 
și lichidarea bazelor 
pe teritorii străine.

Lichidarea bazelor 
străine trebuie să fie 
în mod firesc, a spus 
tinuare Zorin, de retragere^ 
de pe teritoriile străine a tu
turor trupelor străine și per
sonalului militar străin. Cu 
toate acestea, poziția S.U-A. 
este în această problemă toi 
atît de negativă și s« bazea-

sis temui 
occiden-

de 
nucleare 
militare

militare 
însoțită 
în con-

1 Mai peste hotare
Indonezia

ză nu pe interesele dezarmă
rii echilibrate, echitabile, ci 
pe tendința de a obține avan
taje militare.

în încheiere. V. A. Zorin a 
abordat problema armei nu
cleare în legătură cu prbr.a 
etapă a dezarmării, precum 
și in legătură cu propunerea 
S.U-A. cu privire la încetarea 
fabricării materialelor fisio
nabile pentru scopuri mili
tare.

Dacă S.U-A. vor 5 de a- 
cord ca in prima etapă sâ se 
treacă ia interccerea și scoa
terea ansei nxxieare. a spus 
eL vor apare coeczțfi pentru 
încetarea fabricării matenaie- 
tai

Lxbr. are
Le

Aspect de pe șantierul de construcție al uriașei hidrocentrale 
de la Krasnoyarsk din U.R.S.S.

Lucrările Comisiei Economice a O.N.U.
peiiiru Europa

Intervenția re^rixentantului R. P. R
3HEVA X De

Agerpres. N. Puici 
mai a a 
a Corni 
pentru ]

r

in legă:
Comr.er

rial

se

DJAKARTA 2 (Agerpres). 
TASS transmite: In Capitala 
Indoneziei — Djakarta — 
Ziua internațională a oame
nilor muncii — 1 Mai a fost 
sărbătorită printr-o adunare 
solemnă. In Palatul Negara, 
unde a avut loc adunarea, au 
venit reprezentanți ai sindica
telor, ai partidelor și or
ganizațiilor politice, miniștri, 
deputați ai parlamentului, 
membri ai Consiliului Su
prem Consultativ, miembri 
ai carpului diplomatic. Par
ticipanții la adunare au 
adoptat o rezoluție în care se 
subliniază în mod deosebit 
rolul clasei muncitoare în 
lupta pentru lichidarea ex
ploatării omului de către om, 
în lupta împotriva colonialis
mului și imperialismului.

La adunare a luat cuvîntul 
președintele Sukarno.

cipat președintele Republicii 
Mali, Modibo Keita, și mem
brii guvernului.

In seara zilei de 1 Mai pe 
stadionul din Bamako au avut 
loc mari serbări populare.

Portugalia

R. F. G.

Japonia
TOKIO 2 (Agerpres). - Stu

denții japonezi au marcat ziua 
de 1 Mai prin puternice de
monstrații de protest împo
triva reluării experiențelor 
nucleare de către S.U.A., a- 
nunță Agenția France Presse. 
La demonstrația care a avut 
loc la Tokio au participat 
peste 4.000 de studenți. In lo
calitatea Kyoto, fosta capitală 
a Japoniei, studenții partici
pant la demonstrație au fost 
atacați cu brutalitate de că
tre poliție. Mulți dintre ei au 
fost răniți.

LISABONA 2 (Agerpres). — 
Răspunzînd la chemarea for
țelor patriotice din Portugalia, 
în frunte cu Partidul comu
nist, la 1 Mai a avut loc la 
Lisabona o puternică demon
strație a oamenilor muncii. 
Corespondentul agenției Fran
ce Presse relatează că mani- 
festanții au parcurs străzile 
principale ale orașului scan- 
dînd: „Jos Salazar", „Ne este 
foame”, „Asasinii*, „Asa
sini!". Poliția a intervenit cu 
brutalitate trăgînd cu mitra
liere în manifestanți și arun- 
^înd grenade lacrimogene. 
Manifestanții au ripostat apă- 
rîndu-se cu pietrele de pavaj. 
Pentru a nu fi striviți de ca
mioanele poliției care se nă
pusteau cu viteză asupra de
monstranților, aceștia au ri
dicat baricade pe unele străzi.

Agențiile relatează, de ase
menea, că în orașul Porto au 
avut loc la 1 Mai puternice 
demonstrații ale oamenilor 
muncii. Poliția călare a îm
prăștiat cu brutalitate pe 
demonstranți. Numeroase per
soane au fost rănite.

Venezuela
CARACAS 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
United Press International, în 
cartierele mărginașe ale ora
șului Caracas, capitala Vene- 
zuelei, au avut loc ciocniri 
între grupuri de demonstranți 
— oameni ai muncii care săr
bătoreau ziua de 1 Mai — și 
poliție.

Poliția a tras în muncitori, 
încercînd să-i împrăștie. Po
trivit agenției France Presse, 
nouă persoane au fost rănite.

BONN 2 (Agerpres). — Fran
ce Presse anunță că cu prilejul 
zilei de 1 Mai în toate marile 
orașe din Germania occidentală 
au avut Ioc puternice demon
strații. Aceste demonstrații s-au 
desfășurat sub lozincile Uniunii 
sindicatelor din Germania occi
dentală : „Să muncim în pace, 
să trăim în libertate !”, „Nu 
vrem exterminarea altor popoa
re!”, „Jos arma atomică!”.

Agențiile de presă relatează 
că în cursul demonstrațiilor de 
1 Mai au avut loc ciocniri între 
manifestanți și poliție la Ham
burg, Essen, Frankfurt și alte 
orașe. Poliția a operat nume
roase arestări.

Grecia

Laos
XIENG KUANG 2 (Agerpres). — 

Ziua de 1 Mai 
prima oară în 
prinfr-un miting 
zat în capitala
Khang Khay (provincia Xieng Ku- 
ang) din inifiafiva Comifefului 
Central al partidului Neo Lao 
Haksat.

Adresîndu-'e pârtieipanfilor la 
miting în numele C.C. al partidu
lui Neo Lao Haksat, Nouhak 
Phoumsavan a cerut tuturor forje
lor patriotice din Laos să-și întă
rească unitatea și vigilenfa pentru 
a zadarnici planurile inamicului și 
atacurile acestuia împotriva regi
unilor eliberate.

Luînd de asemenea, cuvîntul la 
miting, K. Keola, prim-ministru 
ad-interim al Laosului, a subli
niat 'unitatea dintre poporul lao
țian și toate celelalte popoare 
ale lumii care se opun cu hoiă- 
rîre imperialismului și colonia
lismului. Keola a declarat că pa- 
triojii laoțieni se pronunță pen
tru formarea unui guvern de coa
liție condus de prințul Suvanna 
Fumma, care să conducă țara pe 
drumul păcii și neutralității.

a fost sărbătorită 
Laos anul acesta 
de masă organi- 
provizorie a țării

ATENA 2 (Agerpres). — 
1 Mai, ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc 
a fost sărbătorită de munci
torii din Grecia printr-o grevă 
generală de 24 de ore.

La Atena, Pireu și în alte 
orașe ale Greciei cu toată 
interdicția poliției cu prilejul 
zilei de 1 Mai au avut loc 
mitinguri ale oamenilor mun
cii în apărarea drepturilor lor. 
Mii de constructori, electri
cieni și alți muncitori s-au 
adunat la mitingurile convo
cate de sindicatele progresiste 
din Atena și Pireu.

Mari forțe ale poliției ma' 
sate la Atena și Pireu nu au 
putut să împiedice manifesta
țiile de 1 Mai ale oamenilor 
muncii.

vale. Considerăm că pcsibili- 
tățlle de dezvoltare ale co
merțului intereuropean și, în
deosebi, ale comerțului Est- 
Vest au fost insuficient 
examinate și utilizate. Ob
stacolele care împiedică dez
voltarea schimburilor de 
mărfuri intereuropene, discri
minările, tendința spre crea
rea de grupări economice în
chise. se intensifică. Consi
derăm că pe viitor C.E.E. 
și Comitetul pentru dezvolta
rea comerțului pot juca un rol 
znportanî în vederea găsirii 
celor mai bune căi pentru eli
minarea unor asemenea pie- 
i:ci. Considerăm că trebuie 
sâ se găsească căi cu ajutorul 
rărora să se poată elimina e- 
f-ctele negative pentru terți, 
ale grupărilor 
economică din 
oenială și in 
cab'eaerâ pe 
pâ~j*~n națiunii
.oczxato o formă de colabora
re mai eficace. Aceste proble
me ar putea face obiectul dis- 
rjțr.xr unor totilniri ale mi- 
«aasricr comerțului exterior ai 
ur Jur europene.

Propunem, a spus în înche
iere Mircea Petrescu, să se 
■eorde o mii mare tmportar: - 
U fti cadrul jhxi de
maură at C pessîru

S. U. A
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— TASS transmite: Prigoană 
împotriva elementelor pro
gresiste, urmăriri judiciare și 
polițienești ale membrilor or
ganizațiilor democratice — 
iată în <<e condiții au sărbă
torit reprezentanții progresiști 
ai oamenilor muncii din Ame
rica Ziua internațională a oa
menilor muncii — 1 Mai. In 
după amiaza acestei zile, în 
piața „Union", încercuită de 
cordoane de polițiști, a avut 
loc un miting consacrat săr
bătorii de 1 Mai. Despre sen
timentele și năzuințele parti- 
cipanților la miting au vorbit 
lozincile așezate deasupra tri
bunei improvizate: „Sîntem 
împotriva legii lui Mc- 
Carran!", „Să se pună capăt 
segregației rasiale!', „încetați 
experiențele nucleare’", 
cursa înarmărilor!'.

Guatemala

NEHRU

de integrare 
Europa occi- 
general să se 

baza princi- 
celei mai fa-T

T«« U M 
fa U« 
*.1. F

„Dezarmarea
are o însemnătate vitală'
DELHI 2 .(Agerpres). — L»- 

înd corintul la 2 mai ia Camera 
Populari a Pariameutuluî i>- 
diasi. primai miaiftrv Nehrs a 
declarat ei tratutirefa peszni 
dnimirt care n !« a per- 
iat !a Gcmoa

Experiențele nucleare ale S.U.A
condamnate în întreaga lume
LONDRA 2 (Agerpres). - 

Participanții la demonstrația 
de protest împotriva experien
țelor nucleare americane con
tinuă să asedieze ambasada 
S.U.A. la Londra.

La 1 Mai o delegație a 
„Comitetului celor 100“ nu a 
fost lăsată să intre în clădi
rea ambasadei. Atunci mem
brii delegației s-au așezat la 
intrare și au refuzat să plece. 
Peste aproximativ 40 de mi-

TOKIO 2 f Agerpres'. — te 
legătură cu felurea exper&e*;e- 
lor cu înni audearâ ia

Sfidare a voinței popoarelor
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a 
comunicat că în lunile iunie sau 
iulie Statele Unite vor efectua 
deasupra insulei Johnston din 
Oceanul Pacific trei explozii 
nucleare la mare înălțime.

Potrivit < 
mentatorul 
„New York 
li van, 
iectafe 
bombă 
cosmic, 
verifice __ _

Se presupune, scrie Sullivan, că

în urma e.to cz e -—eari si se 
formeze un nor «s ce e «c- 
troni care „va întrerupe cel p-efa 
pentru ci*eva ore iegiXra ?odk>- 
fonică pe undele de îna i sec
vența

■Ce J—-Tvrf

R. A. U

„Jos

CAIRO 2 (Agerpres). — La 1 
Mai Federația Sindicatelor din 
ILAJL. a organizat in piața Al- 
Gnaahnria wa nare nitinț eon- 
—airă«B«riru zilei de 1 Mai 
la oara «b eitnan

Conferințe
de vtihită r Mali

•XC- 1 ■

■J Ri>a ■ fort pr 
aței de prof.

■ fort a k diată

Vizita 
lui G. S. Titov 

în S. U. A.
NEW YORK — Lx invitxția 

conducerii clabului presei 
străine din New York, pilotul 
cosmonaut G. S. Titov s-a în- 
tilnit la 1 Mai en reprezen
tanți ai ziarelor americane și 
străine, ai revistelor și ra
dioului. Cosmonautul sovietio 
a fost înumpinat cu vii aplau
ze. El a relatat despre zborul 
său pe nava cosmică „Vostok 
f |i a răspuns la Întrebările 
ziariștilor.

cinstea 
lie a

sdrbdtorii 
oamenilor

desfășurat«-G
hrptei pentru

ale 0. A. S

CIUDAD DE GUATEMALA 
(Agerpres). — Agenția Reu^2

ter relatează că poliția și tru
pele au intervenit împotriva 
muncitorilor din capitala Gua- 
temalei pentru a împrăștia 
demonstrația organizată cu 
prilejul zilei de 1 Mai.

Mii de muncitori și studenți 
se adunaseră în centrul ora
șului pentru a pomi într-un 
marș spre Palatul național, 
mdkmeaxă ’geoiia Assoc ia - 
zed Press. EL perta^ parscane 
ea eertod derr.,isia
prrșgdintelui Ydigcras Fuen- 
tes. Poliția a intervenit și a 
folosit bombe cu gaze lacri
mogene. întrucît demonstran
ții continuau să manifesteze, 
poliția a făcut uz de arme 
de foc. Din rîndurile partici- 
panților au căzut morți și ră
niți.

Cipru
NICOSIA 2 (Agerpres). — 

Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită 
în mod festiv de oamenii muncii 
din Cipru.

La demonstrația organizată în 
capitala republicii — Nicosia — 
de cea mai mare uniune sindi
cală, Federația muncitorească 
pan-cipriotă, au participat pes’e 
40.000 de persoane. In fruntea 
deanonsîrențikx’ se oHau coe»du- 
clroră PwfâcăA» progres x? a. 
rres-or jntxxii din C'pru.

Demonstrajia s-a desfășurat 
următoarele lozinci : „Pace,
mocrafie, fericire I", „Jos armele 
morții I", „Jos bazele militare l'\ 
„Să înceteze experiențele nucle
are I"

Demonstrația a fost urmată de 
un miting.

sub 
de-

O provocare a autorităților 
vest-berlineze
OCCIDENTAL 
— Autoritățile 

au folosit ziua

BERLINUL
2 (Agerpres). 
vest-berlineze 
de 1 Mai pentru a organiza 
un miting la frontiera cu ca
pitala R. D. Germane, în spi
ritul războiului rece. Principa
lii vorbitori la acest miting 
au fost Heinrich Liibke, pre
ședintele R. F. Germane, sosit 
în mod special din Bonn, Lu
cius Clay, fost împuternicit 
special al președintelui S.U.A. 
în Berlinul occidental, și 
Willy Brandt, primarul Berii-

nului occidental. Discursurile 
lor au abundat în ieșiri îm
potriva politicii de pace a 
R. D. Germane și, în special, 
împotriva măsurilor pentru 
asigurarea securității frontie
relor republicii.

Mitingul a demonstrat încă 
o dată lipsa de dorință a 
autorităților vest-berlineze de 
a contribui la destinderea în
cordării internaționale și la 
normalizarea situației 
Berlinul occidental.

din

celor relatate de co- 
științific al ziarului 

t Times", Walter Sul- 
( din exploziile pro- 
j fi efectuată cu o 
i hidrogen în spațiul

una
va
cu
scopul ei fiind „să se 

însemnătatea ei militară".

„Un act 
nesăbuit

LONDRA 2 (Agerpres).
Comunicatul Comisiei pentru 
energia atomică a S.U.A. a 
stîrnit indignarea oamenilor 
de știință englezi.

Profesorul Bernard Lovell, 
directorul Observatorului i ra
dio- astronomic „Jodrell Bank”, 
a declarat unui corespondent 
al agenției Associated Press 
că va protesta împotriva a- 
cestui plan.

în Camera Comunelor ști
rea despre pregătirea acestor 
experiențe £ stîrnit protestele 
laburiștilor.

Laburistul , Shinwell, fost 
ministru de Război, a calificat 
experiențele care urmează să 
fie efectuate drept o „insultă 
adusă civilizației”.

Laburistul Sydney Silver- 
man ia declarat că efectuarea 
experiențelor proiectate con
stituie un act nesăbuit;

Aspect de la un miting al partizanilor păcii din Anglia, împotriva cursei înarmărilor nucleare. Mi
tingul s-a desfășurat la Hyde Park. (Londra).

ALGER 2 (Agerpres). — A- 
tentateie teroriste ale bande
lor fasciste ale O.A.S. conti
nuă în Algeria. Potrivit rela
tărilor corespondenților de 
presă în cursul zilelor de 
marți și miercuri au foet ucise 
peste 30 de persoane și rănite 
alte 150.

în dimineața zilei de 2 Mai 
O.A.S.-U1 a săvârșit o nouă 
crimă monstruoasă în portul 
Alger, plasînd un automobil 
încărcat cu explozibile la in-

cînd

Continuă atentatele teroriste 
în Algeria 

trarea în docuri, la ora
muncitorii algerieni intrau la 
lucru. Explozia vehiculului a 
provocat 17 morți și peste 
100 răniți.

în același timp în plin cen
tru al Algerului, grupuri de 
asasini ai O.A.S., îmbrăcați în 
uniforme ale parașutiștilor 
francezi, deschideau focul a- 
supra trecătorilor algerieni 
care se îndreptau spre locurile 
lor de muncă.
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Prințul Sufanuvong 
despre situația din Laos

MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite: In ajunul 
împlinirii unui an de la înce
tarea focului în Laos, prințul 
Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al partidu-

BUENOS AIRES — Agenția 
Associated Press relatează că 
la 1 Mai poliția a interzis li
derului peronist Andres Fra- 
mini accesul în casa guverna
mentală a provinciei Buenos 
Aires, unde venise pentru a-și 
lua în primire postul de 
vernator in care a fost 
la 18 martie.

organelor
O.N.U.

specializate ale

Observatorul as- 
Tokio a anunțat 

astronom din Japonia

gu 
ales

na- 
co-

TOKIO. — 
tronomic din 
că un 
de vest a fotografiat la 29 a- 
prilie o nouă cometă. Această 
cometă este situată în colțul 
din stingă de jos al conste
lației Casiopeia.

LONDRA — Sindicatul 
țional al lucrătorilor din 
merț și din rețeaua de desfa
cere a adoptat la conferința 
anuală de la Blackpool o re
zoluție în care se pronunță 
împotriva acordării de poli
goane și baze engleze pentru 
instruirea trupelor vest-ger- 
mane.

GENEVA — La 2 mai a so
sit la Geneva U. Thant, secre
tarul general provizoriu al 
O.N.U.

U. Thant va participa la se
siunea anuală a Comitetului 
pentru coordonarea activității

MOGADISCIO — In repu
blica Somalia a sosit un grup 
de șlapte medici sovietici. 
Printre aceștia sînt chirurgi 
și terapeuți. Medicii sovietici 
vor lucra la spitalele din di
ferite provincii ale republicii 
Somalia.

OTTAWA. — La Ottawa s-au 
încheiat tratativele dintre 
primul ministru al Angliei, 
Macmillan și primul ministru 
al Canadei, Diefenbaker, care 
au durat două zile. La 2 mai 
primul ministru britanic a 
părăsit Canada îndreptîndu- 
se spre Londra.

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA! București, Plata J5cînteil“i Tel. 17.60.10, Tiparul i Combinatul goli grafic „Casa SctotelT.

HAVANA. — La 30 aprilie, 
în Salvador au avut loc ale
geri prezidențiale la care a 
fost propus numai candidatul 
juntei militare guvernamen
tale. După cum anunță cores
pondentul din San Salvador 
al agenției Prensa Latina, 
poporul în semn de protest 
a răspuns prin demonstrații 
împotriva actualului regim, 
iar la alegeri a participat un 
număr neînsemnat de alegă
tori.

Președinte a fost ales colo
nelul Julio Rivera, membru 
al juntei militare, reprezen
tantul aripei de extremă 
dreaptă.

CIUDAD DE PANAMA. 
După cum relatează agenția 
Prensa Latina, învățătorii pa
namezi au cerut guvernului 
Chiari să înceapă deîndată 
negociei cu Statele Unite pen
tru ca Panama să recapete 
deplina suveranitate asupra 
zonei canalului.

lui Neo Lao Haksat, l-a pri
mit pe corespondentul ziarului 
„Pravda”, Filipov, și a făcut 
o declarație pentru cititorii 
sovietici despre situația actu
ală din țara sa. Prințul Su
fanuvong a declarat că vino- 
vați de situația din Laos sînt 
membrii clicii Boun Oum- 
Nosavan care, cu ajutorul im
perialiștilor americani împie
dică prin toate mijloacele sta
bilirea unei păci trainice și 
formarea unui guvern de coa
liție în conformitate cu acor
durile deja încheiate.

In ultimele patru luni a- 
ceastă grupare a întreprins in 
repetate rînduri acțiuni mili
tare împotriva unităților gii- 
vernamentale și ale detașa
mentelor Patet Lao într-o se
rie din regiunile din sudul, 
centrul și nordul Laosului. A- 
ceastă grupare a fost și este 
sprijinită intens de „voluntari" 
tailandezi, ciankaișiști.

Țelurile noastre rămin ne
schimbate — o pace trainică 
și crearea unui guvern al uni
tății naționale, care să con
ducă țara pe calea păcii, neu
tralității și prosperității eco
nomice. Trebuie numai ca 
cercurile guvernante ameri
cane să înceteze, nu în vorbe 
ci în fapte, amestecul lor în 
treburile interne ale Laosului, 
să nu-i mai sprijine pe cei 
cărora nu le este pe plac 
ideea păcii și neutralității, să 
nu mai instige pe membrii 
blocului S.E.A.T.O. împotriva 

poporului laoțian.


